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 پیشگفتار رئیس دانشگاه

ه طور کلی دانایی، موتور اصلی رشد و ایجاد ثروت در دنیای ب

امروز است و بیش از عوامل سنتی، نظیر کار و سرمایه در 

توسعه ملی اهمیت دارد. تنها در صورت درونی شدن علم، 

توان به جایگاهی مناسب ها میای از داناییفناوری و مجموعه

ا برای ورود به المللی دست یافت و قدرت رقابت ردر صحنه بین

بازارهای جدید افزایش داد. بنابراین چنان که پیداست، آموزش 

های دانایی، عملکرد های شاخصعالی تقریباً در تمام زمینه

ای دارد و افزایش دسترسی آحاد مردم محوری و تعیین کننده

تواند متخصصان و فرهیختگان بسیاری را برای تحقق به آن، می

 د. توسعه کشور تربیت کن
 

ها و مؤسسات آموزش عالی، گامی است رو، توجه به گسترش آموزش عالی و پاسخگویی به تقاضاهای ورود به دانشگاهاز این

برای ایجاد تحوالت ساختاری که این خود پیش زمینۀ توسعه است. از دیدگاه توسعه مبتنی بر دانایی، گسترش و توسعه نظام 

های آموزشی )به طور اخص( ریزی کشور )به طور اعم( و در سیاستگذاریلی در برنامهآموزش عالی به عنوان یک سیاست اص

 شود.توجه می

عالوه بر دالیل قانونی ) قانون اساسی و سایر قوانین رسمی(، اخالقی )عدالت اجتماعی( و اقتصادی )نیروی کار متخصص( 

گذاری در نظام آموزش عالی های اجتماعی سرمایههگر گسترش نظام آموزش عالی است. فایدفواید جانبی متعددی توجیه

-های آن قابل سنجش و اندازهآورند. بسیاری از فایدهشامل آثار جانبی است که افراد تحصیلکرده در محیط خود به وجود می

ل محاسبه کرد توان این منافع را در قالب درآمد برای افراد جامعه با پوگیری با پول نیست اما نباید پنداشت که چون نمی

گذاری در نظام آموزش عالی این است که تحصیالت زمینۀ اختراع، ترین فایدۀ اجتماعی سرمایهاهمیت کمتری دارد. مهم

های بخشد و هزینهدهد. تحصیالت دانشگاهی، امکان تولید و انتقال فناوری را سهولت میاکتشاف و نوآوری را افزایش می

اه قضایی، انتظامات و پلیس را کاهش داده و منافع اجتماعی مانند ارتقای سطح بهداشت و های دستگاجتماعی مانند هزینه

بخشد و می دهد. تحصیالت دانشگاهی، کیفیت مدیریت را در جامعه ارتقاءزیست، کنترل رشد جمعیت را افزایش میمحیط

های زیاد شود. بنابراین با وجود هزینهی میهای اقتصادی بیشترکند. همچنین، موجب صرفهتخصیص بهینه منابع را فراهم می

 آموزش عالی، توسعه و گسترش این بخش به جهت آثار مثبت آن، برای جامعه اجتناب ناپذیر است.

 

 ناصر آبروش                                                                               

 رئیس دانشگاه بین المللی غیردولتی غیرانتفاعی چابهار                                                                      

 9911بهمن ماه                                                                                
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 مقدمه

 یتمسئول یاندانشجو یتو ترب یتوسعه آمادگ یرسالت خود در راستاچابهار به منظور انجام  المللی یندانشگاه ب

 ینباالتر یریضمن بکارگ ی،انسان یو آرمانها یاسالم یخالق، متخصص، مولد، با وجوه منطبق با ارزشها یر،پذ

  امروز اقدام نموده یواقع یایدن یطبا شرا قمطاب یلیتحص های یتفعال ینسبت به طراح یدانشگاه یاستانداردها

مناسب  یطیمحور، فراهم نمودن مح ییهمچون اعتقاد به دانشگاه پژوهنده و دانا یاست. مجموعه ارزشها و اهداف

 یروین یتدر خارج از کشور نشوند، ترب یلو ادامه تحص یرانتا ناچار به ترک ا یرانیجوانان ا یو جذاب برا

تالش  ی،فرد یوسعه دانش و مهارتهادر کنار ت یفرهنگ مل یتمناطق آزاد، تقو صوصکشور بخ یمتخصص برا

 یعلم یوندهایپ یتمراقبت و ارائه خدمات الزم و تقو ی،سامانده یزی،ر با برنامه یاندانشجو یتجهت موفق

 گیری اساس شکل المللی، ینو ب یبا سابقه و فعال در سطوح مل یبا موسسات آموزش عال یو پژوهش یآموزش

 است.  چابهار بوده المللی یندانشگاه ب

ه برنام این یاندر پا غیردولتی در منطقه آزاد تجاری چابهار ینماد آموزش عال ۀمنزل به چابهار المللی ینبدانشگاه 

به ایفای نقش د فعالیت به صورت اثربخش و کارا و متناسب با نام و مأموریت بین المللی خویش بوده و درصد

و نیل به این  فرهنگی، اقتصادی و ...  خواهد پرداخت خود به عنوان موتور محرکه توسعه استان در ابعاد علمی،

( 4144 - 4141مه )برنا اینآن،  یو البته تعال یژهو یگاهجا ینا یدانشگاه است. برا این یستۀشا، برجستهجایگاه 

توسعه و  یرانا یمالاس یانداز جمهور مجمله دو سند چش از ی،اسناد باالدست یو بر مبنا یدارپا ۀتوسع رویکرد

شده  ینتدو جهان یههادانشگا یگرد یقیمطالعات تطب یزدانشگاه و ن یواحدها ۀبا مشارکت هم حل مکران وسوا

 یارتقا یتاًو نها ینیکارآفر یسو دانشگاه، حرکت به سازی یالمللنیروند، به ب ین. در ابهره خواهد جست است

 .شده است یا یژهدر دانشگاه توجه و یریپذتیو مسئول قالاخ

دانشگاه هیأت علمی  یاعضاهای دانشگاه و همچنین معاونتبه مشارکت همه  توانیحاضر م ۀبرنام یهاتیمز از

 برنامه اشاره نمود. ینمشارکت در تدو یزتها و نفرصیدها و نقاط قوت، ضعف، تهد یلدر تحل
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 در دانشگاه یراهبرد یزیرضرورت برنامه

روبرو  یاساس یبا چالشها)چه دولتی و چه غیردولتی( کشور  یهاهدانشگا یگرهمچون د چابهار المللی ینب دانشگاه

 یک ینتدو یازمندن یندهحال و آ یقرار دارد. مقابله با چالشها یزن یزیرانگب چالش یطیمح یطاست و در شرا

 :است یدجد راهبردی برنامه

مام بخشها و و هماهنگ ت یتالش جمع یازمنددانشگاه ن یاساس یهاچالشو به عالوه، حل مسائل الف: 

 یندر مورد ا یدبا مختلف یهاشافراد و بخ یل،دل یناست. به همچابهار  المللی ینبدانشگاه  هایهیرمجموعز

 .مقابله با آ نها اتفاق نظر داشته باشند یشها و راهکارهاچال

 که رودیآن م یمب ی،کل یریگجهت یک یمموجود بدون ترس یحال، در صورت پرداختن به چالشها درعین

 .یا رسیدن به اهداف بلند خود باز ماند یاصل یتهایشده و از مامور یدانشگاه دچار روزمرگ

کند. به  ییرتغ یزموجود ن یهاچالش یتممکن است وزن و اولو ینده،مطلوب آ یرعالوه، با در نظر گرفتن تصو به

 یندهآ یردر مس کنند،می جلوه یو فور یدانشگاه که امروز اساس یهااز چالش یممکن است برخ یگر،عبارت د

     یبرا یشیاندو چاره ییدر کنار شناسا یل،دل ینبرخوردار باشند و بالعکس. به هم یکمتر یتدانشگاه از اهم

پرداخته  یزآن ن یندهمطلوب آ یرتصو یمترس و کالن دانشگاه یریگتجه یینبه تب یددانشگاه، با یاساس یهاشچال

 .شود

 

 طرح هدف

همچنین و چابهار بین المللی دانشگاه بین المللی  متناسب با شأننگارش برنامه راهبردی  ؛طرح ینا یهدف کل

به نحوی  های بالقوه و بالفعل استان سیستان و بلوچستان و بویژه منطقه آینده دار چابهار می باشدمتناسب با ظرفیت

با تاثیر از آن رشد و توسعه پیدا و این دانشگاه با ظرفیت دانشی خویش بتواند بر محیط خود تاثیر گذاشته که 

 .نماید
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 انجام آنمراحل  و  چارچوب طرح

برنامه راهبردی دانشگاه بین المللی چابهار برآمده از اذهان و تفکرات آینده نگرانه اصحاب فکر و مسئوالن 

ساله تهیه  پنجنداز ا چشماین دانشگاه با در تحقق و ترسیم اهداف علمی مسئولیت پذیر دانشگاه بین المللی چابهار 

 .های ذیل مورد مطالعه قرار گرفته استو در قالب حوزه

 و بالفعل امکانات بالقوهاز به عنوان یک محیط غنی و سرشار سیستان و بلوچستان استان مطالعه  -

 و... امکاناتاز منظر تشکیالت، چابهار دانشگاه بین المللی مطالعه  -

 و استانی ی(اسناد باالدستی اعم از کشور )ملبررسی  -

 ، اهداف و راهبردهابیانیه مأموریتانداز،  چشمبیانیه ارزش ها، تدوین  -

 هبردی دانشگاه بین المللی چابهاررا برنامهنهایی تنظیم گزارش  -
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 دومبخش 
 سیستان و بلوچستان استاناهی ظرفیتنمایی از 
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و  یستانس استان

بلوچستان به عنوان 

ر استان د ینپهناورتر

جنوب شرق کشور  یهناح

 ینا. واقع شده است

مرز  یلومترک 4244استان 

با دوکشور  یخاک

پاکستان و افغانستان و 

در  یمرزآب یلومترک 914

 یایدر یشمال یکرانه ها

به استان  عمان و از شمال

، از یخراسان جنوب

عمان،  یایجنوب به در

 یاز شرق به کشورها

پاکستان و افغانستان و از 

 یستانهاغرب به ا

هرمزگان و کرمان 

  .محدود شده است

 

 

 یبراساس سرشمار. یردگ یدرصد از وسعت کشور را برم 4413است که  یلومتر مربعک 411342استان  مساحت

-از کم تراکم یکیلحاظ  ینبوده است که از ا یلومترمربعنفر در هر ک 4213استان  یتراکم نسب 4914سال  یعموم

بوده  یلومترمربعنفر در هر ک49برابر  4913شاخص در سال  ینا یزانشود. م یسوب مکشور مح یهااستان ینتر

 .است
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 یکشاورز

سطح ساالنه برحسب  ینباشد که از ا یقابل کشت م یهزار هکتار اراض 124 یو بلوچستان دارا یستانس استان

، حاصل یردگ یم قرار یباغ و یکشت محصوالت زراع یردرصد ز 14درصد تا  13 ینب یصیآب تخص یزانم

، ی، باغیتن انواع محصوالت زراع یلیونم 1از یشساالنه ب یداستان تول یادانزحمت کشاورزان، دامداران و ص

 باشد.یم یالتیو ش یدام

ت 
وال

ص
مح

ی
اغ

ب
 

 موز

ت 
وال

ص
مح

ی
اع

زر
 

 گندم

 

 گلرنگ انبه

 خربزه پاپایا

 هندوانه کنار

 شبدر چیکو

 کنجد تمبرهندی

 پیاز گواوا

 ذرت دانه ای نارگیل

 نباتات علوفه ای خرما

 

 به) باغبانی و کشاورزی بودن دارا و ترانزیتی و بازرگانی راهبردی موقعیت داشتن با بلوچستان و سیستان استان

 از رشد حال در صنعت نیز و طبیعی و تاریخی فراوان های جاذبه همچنین و( گرمسیری و استوایی های میوه ویژه

 است. برخوردار آبادانی و توسعه برای ای العاده فوق ظرفیت و توانایی

 و دامپرویشیالت 

  شیالت وصنایع مرتبط با شیالت به جهت واقع شدن استان درمجاورت آبهای گرم دریای عمان

 واقیانوس هند و  حجم باالی صید آبزیان بعنوان قابلیت محوری وموثر استان 

 پروری دارای  وچستان بدلیل شرایط خاص جغرافیایی از نظر توسعه شیالت و آبزیاستان سیستان و بل

 و بالقوه ای فراوانی است. پتانسیلهای  بالفعل

  کیلومتر با دریای عمان و راه یابی به دریای آزاد )آبهای خارجی( 944دارا بودن نوار ساحلی به طول 

 )وجود دریاچه هامون و چاه نیمه ها )آبهای داخلی 
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 اضی مستعد پرورش میگو و ماهی.ار 

  14میزان صید  نسبت به کل کشور % 

 رتبه اول صید ماهی و میگو در کشور 

  14صید تن ماهیان بیش از% 

 

ت 
وال

ص
ح

م
ی

دام
 

 گوشت قرمز 

ت 
وال

ص
ح

م
ت

ال
شی

 

 ماهیان گرمابی

 

 ماهیان سردابی گوشت مرغ

 صید ماهی تخم مرغ

 میگو دریایی شیر

ورشیمیگو پر عسل  

 

 

 های جانوری و گیاهیگونه

 گیاهی و جانوری های گونه های زیستگاه

 توسط شده حفاظت منطقه 44 قالب در استان

 از بیش و شود می دائم محافظت بانان محیط

 معادل هکتار 913 و هزار 911 و میلیون یک

 بلوچستان و سیستان مساحت کل از درصد 19

 شده حفاظت مناطق. است شده حفاظت منطقه

 جنگلی و بیرک جنگلی شیله، جنگلی گاندو،

 آب بلبل بزمان، ممنوع شکار مناطق پوزک،

 حیات پناهگاه پزم، و سرخ مک آباد، نصرت

 و تفتان ملی و طبیعی آثار هامون، وحش

 را استان شده حفاظت منطقه 44 خاش پیرگل

  . دهد می تشکیل
 ترین شاخص از جنگلی گربه و آهو جبیر، میش، وچ،ق بز، سیاه، خرس بلوچی، سنجاب کوتاه، پوزه تمساح

 عقاب هما، باالبان، بحری، خاکستری، پلیکان خالدار، گیالنشاه بور، زاغ دراج، جیرفتی، و پستانداران های گونه
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 بلوچستان و سیستان شده حفاظت مناطق در شده شناسایی پرندگان های گونه مهمترین از ماهیگیر عقاب و طالیی

 .هستند

 

 نابع طبیعیم

 شناخته باشد می صنعتی و دارویی ارزش دارای آن گونه 14 حدود که گیاهی گونه 4244 از بیش استان در

 های جنگل مساحت. برد نام را روغن گز و جش بادام، بنه، کنار، کهور، های گونه توان می جمله از. است شده

 میلیون 9/1 حدود همچنین. باشد می هکتار میلیون یک به قریب هستند تراکم کم و متراکم نیمه عمدتاً که استان

 اندازهای چشم به توان می استان ساحلی های بیابان های قابلیت ترین مهم از. است گرفته دربر شنزار و بیابان را هکتار

 خوب بسیار ظرفیت یک که نمود اشاره را درک منطقه باالخص کنارک شهرستان ساحلی مناطق در زیبا و بدیع

 .باشد می گردشگری و گردی طبیعت صنعت نهزمی در

   

 شونده تجدید طبیعی منابع غنای و گیاهی پوشش در تنوع بروز موجب هوایی، و آب تنوع و استان وسعت

 در کاشت دست حرا های جنگل همچنین باشد می بی نظیر بلوچستان گواتر در طبعی حرا جنگلهای. است گردیده 

 از چابهار در تیس خور و کنارک در گالک راشدی خور مانند چابهار و کنارک سواحل مساعد مناطق و خورها

 چابهار لیپار در که بوده کشور درختان ترینکهنسال از یکی معابد انجیر و باشد؛ می منطقه این های ویژگی دیگر

 . است واقع
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 آثار باستانی

اثر تاکنون با بررسیهای  951ه تعداد استان سیستان وبلوچستان دارای آثار باستانی متنوعی می باشد ک

سیستماتیک باستان شناسان شناسایی شده و در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است برخی از آثار 

 شاخص استان عبارتند از:

  هتپه های شهر سوخت 

 قلعه بمپور 

 کوه خواجه  

 دوران ساسانی و اشکانی از قبرستان گشت  

 از میالد مسیحتپه سیاهبون  

 عه تیس از دوره قاجار قل 

 دوره اشکانی از شهر خرابه بی بی دوست  

 دوره اشکانی از قلعه سام دوره اشکانی  

 دوره مغول از چل دختران در جنوب نیکشهر  

 عهد اشکانیان و ساسانیان بقایای آثار 

بقایای آثار پایتخت سیستان مربوط به عهد  

 ساسانی و صفاری 

 یانعهد ساسانمربوط به بنای آتشکده  

محوطه باستانی دهانه غالمان دوره  

 هخامنشی.
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 هاو دریاچه هارودخانه

 های استان عبارتند از:مهمترین رودخانه

منبع اصلی تامین آب دشت  رودخانه هیرمند:

سیستان و در حقیقت شاهرگ حیاتی منطقه 

 است.سیستان 

از رودخانه های دائمی پرآب   رودخانه بمپور:

-و از ارتفاعات ایرانشهر سر چشمه میبلوچستان 

 گیرد.

تراکم آبادیها در مسیر این  رودخانه سرباز:

رودخانه زیاد و زمینهای زراعی آنها از همین 

  گردد.رودخانه مشروب می

م پیوستن کاجو و سرباز بوجود می آید و به خلیج گواتر دریای عمان می ریزد و سد ه از به رودخانه باهوکالت:

ه از مهمترین تاسیسات آّبی در  جنوب استان است، برروی این رودخانه بسته شده است. این رودخانه پیشین ک

 زیستگاه تمساح پوزه کوتاه )گاندو( می باشد.

 های استان عبارتند از:مهمترین دریاچه

این دریاچه در دشت  )سیستان(: دریاچه هامون

کیلومترمربع و عمق  3344سیستان با مساحت 

متر )در فصول پرآبی( بزرگترین   3متوسط 

دریاچه آب شیرین کشور است که در شمال 

 غربی دشت سیستان قرار گرفته است.

اهمیت این دریاچه به خاطر آب شیرین  آن و 

امکان پرورش و صید ماهی در سالهای پر آبی و 

ها از طریق حاشیه و نیزارهای آن تامین علوفه دام

  باشد.می
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دارد  و  ن: دریاچه فصلی است و در غرب بلوچستان واقع شده و بیشتر آن در استان کرمان قرار دریاچه جازموریا

و دارای های شاهسواران قرار گرفته است. این دریاچه دارای آب شیرین بوده های مکران و کوهما بین کوه

 نیزارها و علفزارهای فراوانی است.

 و سیل ایجاد موجب گاه بارندگی سال در. باشد می میلیمتر 14–494 بین معموالً مختلف مناطق در نزوالت میزان

 .یابد می افزایش کشت توسعه امکان هاسیالب مهار صورت در ولی گردد می شدید خسارت

 

 صنایع و معادن

 بوگ، گرانیت استان این معادن ترین شاخص. شود می محسوب کشور معادن کمان رنگین بلوچستان و سیستان

 سیمان آهک معادن نیکشهر، درک آسان فلز معدن سفیدآبه، موان آنتی آن، فرآوری کارخانه و کوره چهل مس

 نصرت کوره چهل مس معدن. آباداست نصرت کوره چهل مس معدن بزمان، در طال و پک مرمر زابل، و خاش

 شده حفر آن استخراجی تونل متر 444 حدود تاکنون که است بلوچستان و سیستان زیرزمینی معدن نخستین آباد

 .است

 استان در موجود صنایع. است کشور توسعه حال در مناطق از اقتصادی توسعه و رشد جهت از بلوچستان و سیستان

 نساجی، غذایی، صنایع از عبارتند استان ماشینی صنایع که شوند می تقسیم دستی و ماشینی صنایع دسته دو به

 . تانکرسازی و خانگی لوازم ساخت گری، ریخته فلزکاری، های کارگاه و شیمیایی صنایع و پوشاک

 از جمله نقاط قوت و پتانسیل استان در این حوزه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 های مختلفوجود معادن غنی ازکانی معدنی و قرارداشتن استان درکمربند فلززایی و 

 شهید کالنتری واسکله ایران  های مهم کشتیرانی )اسکله نصب سریع شهید بهشتی، اسکلهوجود اسکله

 بندر( 

 بازارچه های مرزی شهرستانهای  وجود منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار، منطقه ویژه اقتصادی زابل و

واردات  یا صنایع مبتنی بر ایجاد صنایع مبتنی برصادرات و بعنوان عوامل مهم در زابل و سراوان، زاهدان

 مواد اولیه 
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  ناحیه صنعتی  1همچنین وجود تعداد  های استان وتمامی شهرستان درشهرک صنعتی فعال  49وجود

 سطح استان  فعال در

  منگنز و  ، مس وکرومیت های فلزی نظیراز جمله اندیساندیس معدنی شناخته شده  213وجود  بیش از

 مرمر. ومنیزیت، تالک، سیلیس، کائولن و مصالح ساختمانی نظیر گرانیت  فلزی نظیرهای غیراندیس

 

 )محل استقرار دانشگاه( بندر چابهار

 جیپاکستان است که در طول خل یو جنوب غرب رانیا یدر جنوب شرق یساحل ینیسرزم یخیاز نظر تار مکران

 نیبلوچستان پاکستان گسترده است. همچن التیا یالکوه در غرب جاسک تا الس بال در جنوب غرب سأعمان از ر

 دیارزشمند آن قرار دارد و کل ییها آزاد و فرصت یاهایدر یت که به سوکشور اس ییسواحل مکران دروازه طال

 .توسعه آن است ییفرصت استثنا نیاز ا یریگبهره

 ،یدر سرتاسر مرز جنوب یالملل نیآزاد ب یها منطقه، مجاورت آن با آب نیا یها تیقابل نیتر از مهم یکی

 قی)از طر یمرکز یایآس یبا کشورها میرمستقیطور غ پاکستان و افغانستان، و به یبا کشورها میمستق یگیهمسا

)به جز پاکستان( به  یدر خشک رمحصو یکشورها نیا یبرا یچشم پوش رقابلیراه غ کیترکمنستان( است که 

 .شود یآزاد محسوب م یاهایدر

مر، منطقه ا نیقرار دارد. ا ایبزرگ دن یتیترانز دوریاز سه کر دوریدو کر ریو بلوچستان در مس ستانیس استان

 .کند یطرح توسعه جنوب شرق مطرح م یتیمکران را به عنوان محور ترانز

به توسعه سواحل مکران مورد توجه مقام معظم  ژهیتوجه و زیبرنامه ششم توسعه کشور ن یکل یها استیس در

مهم را در  نیا یالزم برا یهایکشور موظفند همکار یهاها و وزارتخانهقرار گرفته است و تمام سازمان یرهبر

 .رندیبرنامه ششم توسعه کشور به کار بگ
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 فاصله درو هزار کیلومتر مربع  23در کنار ساحل نیلگون دریای عمان با وسعت و  استان شهر ترین  جنوبی چابهار

 حال در و دارد الجیشی سوق اهمیت چابهاراین بندر  هامروز. دارد قرار زاهدان کیلومتری یک و شصت و هفتصد

 جغرافیایی نظر از که ای ویژه موقعیت دلیل به شود. چابهار می محسوب کشور تجاری آزاد مناطق از یکی حاضر

 کشور به کاال ورود نقطه بهترین و شود تبدیل کشورمان آزاد منطقه ترین مهم به نزدیک آینده در تواند می دارد

 .باشد

 3/2بهشتی و شهید کالنتری قابلیت تخلیه و بارگیری  بندر تجاری مهم شهید 2شهرستان چابهار با دارا بودن 

ها و فرودگاه کنارک و پایانه بندر چابهار ترانزیت کاال به کشورهای میلیون تن در سال را دارد. وجود این اسکله

مجاور و حوزه خلیج فارس و نیز شبه قاره هند را فراهم آورده است. شهرستان چابهار در مسیر بزرگترین 

ی دریایی ترانزیت کاال به عنوان کلید اتصال شرق آسیا با سایر کشورهای جهان قرار دارد، به نحوی کریدورها

 .که منطقه آزاد چابهار یکی از قطبهای مهم بازرگانی محسوب می شود
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 گذاری میلیاردی داخلی و خارجی را فراهممنطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار زمینه اشتغال صدها نفر و سرمایه

های پاالیشگاه نفت، صنایع پتروشیمی، خطوط انتقال گاز، کارخانجات سیمان چابهار، مونتاژ آورده است. پروژه

ماشین آالت، راهسازی، کاتر پیالر همچنین احداث نیروگاه برق، اجرای راه آهن چابهار ـ سرخس، احداث 

ات، قطعات، آذوقه و سوخت به های آب شیرین کن و سرویس دهی مشتمل بر ارائه خدمات، تعمیردستگاه

کشتی های عبوری از قابلیتهای سرمایه گذاری این شهرستان به شمار می رود. این شهرستان دارای چهار شهرک 

ناحیه صنعتی  :دو  ناحیه صنعتی پسابندر :ج ناحیه صنعتی بریس :ب، شهرک صنعتی چابهار :الف؛ و ناحیه صنعتی

 باشد.می نگور

 سال مختلف فصول در اندکی دمای تغییرات از استوایی، منطقه نزدیکی در گرفتن قرار سبب به چابهار بندر

 و گردشگری های جاذبه وفاقد محروم ای ناحیه نگاه، نخستین در شاید گرچه چابهار زیبای بندر. است برخوردار

 ترین معتدل و کشور وسیاقیان کرانه بهترین دارای ناحیه این که است آن واقعیت اما آید؛ نظر به تاریخی پیشینه

 است. کشور جنوب هوای

 گردشگران از بسیاری برای تواند می موضوع همین. است کرده خود آن از را ایران هندوستان لقب چابهار بندر

 در چابهار بهاری معتدل هوای در گردش دیگر سوی از. بیندازد منطقه این به سفر فکر به را آنها و بوده جذاب

 .بیفزاید سفر این جذابیت بر تواند می مستانز و پاییز روزهای
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 تا کچو منطقه از ها کوه سلسله این. آید می حساب به چابهار های جاذبه دیگر از مریخی یا مینیاتوری های کوه

 است. رفته پیش دریا موازات به گواتر خلیج

 

 و ها کوه این رسوبات جنس. کند می تداعی انسان برای را ماه کره های کوه از مناظری مریخی های کوه

 را آن زبردست نقاشی گویی که است شده زیبایی های تراش و شیارها ایجاد موجب آن خاص فرسایش همچنین

 .است کشیده تصویر به

 ساحلی با توجه به و آبی ورزشهای قطب به شدن تبدیل برای چابهار فراوان هایتوانمندی و ظرفیت پتانسیل،

 د.دار ساحلی آبهای با همجواری
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 جاده مسیر در و چابهار شرق کیلومتری 43 در گویند می نیز صورتی تاالب آن به که لیپار انگیز شگفت تاالب

 و است کیلومتر 41 کند می جمع را اطراف سرگردان های آب که تاالب این. دارد قرار گواتر-چابهار ساحلی

 کنند. می دگیزن آن در دشتی عقاب و تیهو ،حواصیل فالمینگو، همچون پرندگانی

 

شهرهای جنوبی دارای درختی به نام درخت انجیر معابد هستند و چابهار نیز از این قاعده مستثنی نیست. در خت 

های پهنی دارد. انجیر معبد  انجیر معابد درخت بسیار بزرگی است که اصل آن متعلق به هند شرقی است و برگ

سفید رنگی جریان دارد و میوه آن نیز قابل خوردن است. گویند در داخلش شیره  ها به آن کرگ میکه محلی

 .های این درخت را در حال حاضر در روستاهای رمین، تیس کوپان، ماشی، لیپار و کوپان سر می توان دیدنمونه



  (4144 - 4141طرح راهبردی دانشگاه بین المللی چابهار )

21 

 

در نزدیکی خلیج گواتر چابهار 

، همچون جزیره قشم

های حرای چابهار قرار  جنگل

دارد. در دل خشکی بسیار، 

در مرداب روییده  هاییدرختچه

است که محل زندگی 

خزندگان و پرندگان زیادی 

 .است

 

 

 چابهار بندردر  کاال ترانزیت

بهره  و دسترسی امکان که چابهار زیبای بسیار خلیج دهانه در بندر چابهار مناسب بسیار لجستیکی موقعیت

 این آورده فراهم آنها مزایای و مشخصات تمام با را خلیج حاشیه ساحل و ساحل اقیانوسی از همزمان برداری

 بندر کالن از یکی به چابهار بندر تبدیل ایده قراردادهاست توسعه و رشد بالقوه موقعیت در را همواره بندر

 به چابهار جغرافیایی فرد به موقعیت منحصر شد مطرح هاط آمریکاییتوس  4934سال در بار نخستین جهان

 شرقی جنوب و افغانستان میانه آسیای کشورهای منتهی به مسیرهای در هند اقیانوس بندر نزدیکترین عنوان

 و شرق محور کریدورهای ویژه به جهانی نقل و حمل و معادالت بین المللی در را بندر این اهمیت اروپا

 . است چندان ساخته دو جنوب - شمال
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 کاال به ترانزیت در آن از استفاده و کاال پذیرش برای توسعه و تغییر حال در سرعت به چابهار بندر

 تن هزار ظرفیت یکصد با هاییکشتی پذیرش برای اسکله احداث است، ایران شرق شمال و شرق کشورهای

 کشورهایی برای را مناسبی شرایط بسیار منطقه ای تجارت به بخشیدن رونق برای چابهار آزاد منطقه توسعه و

 یک در تا سازدمی فراهم پاکستان غرب حتی ازبکستان و ان،قزاقست تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان، نظیر

 ارمغان به آنان اقتصادی توسعه برای را مشترکی منافع بتواند گذاری مشترکسرمایه حتی و ایمنطقه همکاری

 . آورد

 چابهار بندر. شودمی محسوب ترانزیت برای میانه آسیای کشورهای به مسیر چابهار نزدیکترین حقیقت در

کسب  در تواندمی صحیح بهره برداری صورت در که است جنوب به شمال کریدور محورهای اصلی از یکی

 این مسیر داشتن در قرار بدلیل چابهار آزاد منطقه باشد، داشته چشمگیری نقش کشور برای ارزی درآمدهای

 پل عنوان به کشورها توجه سرمایه گذاران مورد میتواند است، هند اقیانوس به مسیر نزدیکترین که کریدور

 . گیرد قرار اروپا و آسیا بین ارتباطی

 و حمل کریدور سه مجموع از بین المللی نقل و حمل امور در متحد ملل سازمان اعالم کارشناسان براساس

 عبور ایران نقطه شرق جنوب منتهی الیه در چابهار میان بندر این در میگذرد ایران از کریدور دو نقل جهانی

ابریشم(  از )دروازه تجارت جهانی گذرگاه این است جهان تجاری مراودات غربی شرقی کریدور ینترجنوبی

 مسیر این. پیوندندمی شرقی جنوب آسیای پهنه به و تغذیه کرده را کشور آن اقتصاد قلب و آغاز چین در

 تبدیل پهناور ورکش آن غربی - شرقی محور بزرگترین به و رسیده به هندوستان آن از پس تجاری اقتصادی

 . شودمی

انجمن ) آن وآسه 4)سازمان همکاری اقتصادی( اکو عضو کشورهای اتصال نقطه بندر این دیگر بعد یک از

 تا شده موجب آن فرد به منحصر و ویژه موقعیت و است کشورهای جهان دیگر با2 (یجنوب شرق یایملل آس

 کریدور چهارراههای از یکی چابهار اساس این بر. بنامند انرژی و صادرات کاال و ترانزیت پل را چابهار

 بین المللی راه آهن شاخه دو یعنی دیگر کریدور دو که چهارراهی می شود جهانی محسوب تجارت جنوبی

نقاط  سایر به نسبت حتی چابهار که است ذکر قابل نکته این همچنین .دهدمی پیوند به جنوب را ابریشم

                                                 
1
 . Economic Cooperation Organization (ECO). 

2
 . Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). 
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 41 حدود هاچابهار کشتی و بندرعباس مسیر دو بین مقایسه در که بطوری اشدمی ب مزیت دارای ایران بندری

 هایمزیت سایر از. شودتمام می ارزانتر بار حمل هزینه نتیجه در و رسدمی چابهار به زودتر ساعت 41 تا

 :نمود اشاره زیر به موارد توانمی چابهار صنعتی  - تجاری آزاد منطقه ترانزیتی و تجاری

 ارتباط و امکان خشکی به اتصال و آزاد آبهای کنار در گرفتن قرار جهت به مناسب جغرافیایی موقعیت

 اتباع برای کاال خرده فروشی امکان همجوار کشورهای و اروپا قفقاز، میانه، آسیای کشورهای با زمینی

، آنها مناسب توسعه و صنایع بزرگ استقرار جهت اراضی واگذاری محدودیت فقدان، خارجی و داخلی

 مواد و افزوده ارزش تناسب به داخل کشور در آزاد منطقه در شده ساخته کاالهای ورود گمرکی معافیت

 و امتیازات، می شوند خارج آزاد منطقه از که برای کاالهایی مبدأ گواهی صدور، آنها در رفته کار به داخلی

 سرمایه گذاری تضمین، میزان هر به رجیخا و داخلی سرمایه گذاری سرمایه گذاران امکان، قانونی تسهیالت

 سود و سرمایه خروج و ورود آزادی، آزاد مناطق قانون در مندرج مکانیزم بر اساس آزاد منطقه در خارجی

ماشین آالت  گمرکی حقوق بدون آزاد ورود، ساله پانزده مالیاتی معافیت، اقتصادی از فعالیتهای حاصله

 واحدهای تولیدی، احداث برای ساختمانی مصالح و اولیه مواد سرمایهای نقلیه وسایل و یدکی قطعات

 در شده ساخته صدور کاالهای بودن مستثنیو  منطقه در زیربنایی فعالیتهای و مسکونی خدماتی، تجاری،

 در شده تولید کاالهای ورود واردات و و صادرات عمومی مقررات شمول از کشور از خارج آزاد منطقه

 ثبت به نیاز بدون تولیدی محصول به قیمت شده ایجاد افزوده ارزش میزان به کشور داخل به آزاد منطقه

 انسانی نیروهای از استفاده امکان، مشروط مجاز و شرط غیر مجاز شمول عدم و اعتبار گشایش و سفارش

 اشتغال و کار مقررات وجود، واحدها در شاغل کار نیروی درصد 44 به میزان منطقه در خارجی متخصص

و  محدودیت بدون کاال مجدد صدور نهایتاً و ترانزیت امکان، مابین فی توافقات بر اساس و انعطاف بلقا

 .روادید اخذ به نیاز بدون منطقه به خارجیان امکان ورود

و  9مستقل همسود کشورهای نیاز و یکسو از آزاد آبهای با عمان دریای استراتژیک موقعیت خالصه بطور

 داد و توجه را کانون بندر این دیگر، سوی از ندارند آب به مستقیم دسترسی که رهاییکشو بعنوان افغانستان

 برای استثنایی و تجاری موقعیتی کامالً چابهار اینکه به توجه با. است ساخته ایمنطقه و بین المللی ستد و

                                                 
3
 . Commonwealth of Independent States (CIS). 
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 از درصد 14 از بیش یتترانز گردیده ایران مقرر با آمده بعمل توافقات طی دارد افغانستان به کاال ترانزیت

 .گیرد صورت چابهار طریق از آسیا شرق و جنوب هند قاره شبه اروپا، از افغانها نیاز مورد کاالهای

 به ترانزیت کاال و صادرات رونق سمت به باید زیادی حد تا چابهار آزاد منطقه هایفعالیت راستا این در

 افغانستان و ایرانی توسط تجار افغانستان به تجارت برای تسهیالت میان این در که گردد سازماندهی افغانستان

 به ایرانی کاالهای فروش نمایندگی میتوان اعطای همچنین. است افغانستان به صادرات ارتقاء برای مؤثری گام

 رونق در میتوان ایران تجار به آن غرفه های اجاره و در افغانستان کاال فروش مراکز ایجاد یا و افغانی تجار

 .باشد مؤثر تجاری لیتهایفعا

 برای درصد تخفیف 14 کنندمی استفاده کاال صدور برای چابهار بندر از که افغان صادرکنندگان برای ایران

 نسبت بهتری صادرات بتواند جاذبه تا است شده قائل انباردار برای دیگری هایتخفیف عالوه به بندر عوارض

 .کند ایجاد کراچی بندر به

 

 مکران سواحل ها و تهدیدات اط ضعف، فرصتنقاط قوت، نق

، نقاط 1نقاط قوتتوسعه سواحل مکران، شناخت عوامل کارآمد راهکارهای ها و راهبردها، سیاستمنظور ارائه  به

ها ، و بهبود قوت ها و فرصت دهایتهد در جهت رفع ضعف ها،( SWOT مدل) 1یداتو تهد 1ها، فرصت3ضعف

 .شودیم یتلق ضروریامری 

                                                 
4
 . Strengthen. 

5
 . Weakness. 

6
 . Opportunity. 

7
 . Threat. 
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نقاط قوت، نقاط ضعف،  نیاساس مهمتر نیا بر

حوزه فوق الذکر به شرح ذیل  یداتها و تهدفرصت

 عبارتند از: 

 قوت نقاط

 کاال تیبه آبهای آزاد به منظور ترانز یدسترس 

 پاکستان و افغانستان به کشورهای یکینزد  

 از جمله فرودگاه و  ییبنا ریز ساتیتاس وجود

 گمرک

 یو بادهای موسم منابع انرژی معادن و وجود 

 یستیهای تورتیتوسعه فعال  

 
 فراهم بودن  ییایسازی و علوم در یکشتهمچون  وابسته به آن عیو صنا انیو آبز ییایدر یوجود منابع غن

 محصوالت کشاورزی خاص دیتول طیشرا

 خوتکا و یدشت عقاب ل،یحواص نگو،یفام رینظ یوحش و پرندگان اتیتنوع ح 

 گذاری های خطر پذیر مساعدت های جذب سرمایه -

 برنامه توسعه سواحل مکران با مرکزیت چابهار -

 برنامه توسعه صنایع فوالد و پتروشیمی -

 مجزا شدن چابهار از اثر تحریم ها -

 رشد حضور سرمایه گذاران خارجی چینی و هندی  -

 نزدیکی به جاده ابریشم -

  جذب سرمایه بخش خصوصی به چابهار با توجه به ریسک کمتر منطقه -
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  نقاط ضعف

 راه از جمله آزادراه و بزرگ ییربنایکمبود امکانات ز 

 به توسعه صنعت گردشگری  نمسئوال یتوجه یمرزی بودن و ب  

 تهران( و مرکز استان )زاهدان(  تختینسبت به پا ادیفاصله ز( 

 تیکمبود آب شرب و محروم 

 برای گردشگران نهیعدم امکانات و خدمات به 

 بازاریابی ضعیف 

 ها ین مالی پروژهضعف تأم 

 

 هافرصت

  هند و افغانستان  یران،ا ینموافقتنامه چابهار بوجود 

 منطقه چابهار به عنوان مناطق آزاد درکشور یمعرف 

 است  یغن اریبس دییانرژی خورش افتیآن در جهیکه نت کالیتروپ درکمربند قرارگرفتن 

 بندرعباس قشم و  رهیجمله جز از رکشوریپذ ستیبودن با مناطق تور کینزد 

  صادرات  پاکستان به منظورتوسعه واردات و رینظ ییهم مرزبودن باکشورها ایمرزی بودن 

 شرفتیو فرصت مناسب جهت مبادالت به منظورتوسعه وپ یبا کشورهای عرب بودن کینزد  

 ییایهای علوم در تیفرصت مناسب جهت توسعه امکانات و فعال  

 ایو محصوالت وابسته به در انیدالت تجاری آبزفرصت اشتغال به منظور توسعه و رونق مبا  

 صنعت جهانگردی نقفرصت جذب گردشگر و رو 
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 هادیتهد

 لیبه دل یمرجان هایستمیاکوس ایها طیسواحل و مح بیتخر ستیز طیمح بیو تخر یآلودگ شیافزا 

 ساتیتاس

 مطالعه  در محدوه مورد ییایهای جانوری و درکاهش گونه و داریعدم توجه به توسعه پا 

 یراصولیو غ هیرو یبرداشت ب لیمحدوده سواحل مکران به دل در یمعدن ریکاهش ذخا  

 در اثر فقر خانوارها ینیکپرنش ای ینینش هیحاش 

 ینیرزمیرفتن سطح آب های ز نییو پا یخشکسال  

 شود یم ایکه وارد در یپسماندهای صنعت شیافزا 

 دسترسی ضعیف بین شهری 

 ها فشرده شدن احتمالی بودجه 

 افت قدرت خرید جامعه 

 بازاریابی ضعیف سرمایه در کل منطقه 
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 سواحل مکران ها و تهدیدات نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتاولویت بندی 

 ()نقاط قوت داخلیبندی عوامل موثر  تیاولو

 اولویت نقاط قوت

 4 وابسته یمنابع آب قیسهم باالی اشتغال ودرآمد ازطر

 2 ییایرد یوجود منابع غن

 9 ییایو علوم در یوجود مراکز آموزش عال

 1 یگرم وخشک وساعات آفتاب میبهره مندی از اقل

 3 مناسب درمنطقه کیتیژئوپول تیو موقع یاسیوجود مرزس

 1 یستیهای تور تیتوسعه فعال

 1 ییایبه منابع آبهای آزاد و حمل ونقل در یوجود اسکله و دسترس

 1 یوجود معادن و منابع انرژ

 1 مربوط به گمرک و فرودگاه ساتیوجود تاس

 44 وحش و . . . اتیتنوع ح

 
 )نقاط ضعف( داخلیبندی عوامل موثر  تیاولو

 اولویت نقاط ضعف

 4 ینینش هیوحاش تیکمبودآب شرب و محروم

 2 استان )زاهدان( )تهران( و مرکز تختینسبت به پا ادیفاصله ز

 9 از جمله آزادراه و بزرگراه ییو روبنا ییربنایکمبود امکانات ز

که به تبع توسعه صنعت  تکاثری )نشت اقتصادی( بیاز ضر یمردم محل یعدم آگاه

 شودیم گردشگری حاصل
1 

 3 برای گردشگران نهیعدم امکانات و خدمات به

 1 منطقه در نینش ریو کثرت روستاهای فق یمیو اقل یتوپوگراف طیشرا

 1 مناطق نیدر ا حیصح تیریو مد یتوجه یمرزی بودن و ب

 نییسطح پا در و بلوچستان( ستانیقرارگرفتن استان )س ای ومنطقه هاییاز نابرابر رییرپذیتاث

 های کشوراستان ریبه سا نسبت توسعه
1 
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 (ها)فرصت یبندی عوامل موثر خارج تیاولو

 

 

 اولویت بندی عوامل موثر خارجی )تهدیدها(

 

 

 

 

 

 

 

 اولویت هافرصت

 4 و محصوالت وابسته به آن انیرصت اشتغال به منظور توسعه مبادالت تجاری و آبزف

 2 ها وتوانهای موجود تیقابل لیفرصت جذب گردشگرورونق صنعت گردشگری به دل

و  یباکشورهای عرب یکیتیژئوپل تیموقع لیفرصت مناسب جهت مبادالت و رونق اقتصادی به دل

 آزاد
9 

 1 رعباسقشم و بند رهیکشور ازجمله جز ریپذ ستیو هم جوار بودن با مناطق تور یکینزد

 اریبهره گرفت که بس دییتوان از انرژی خورش یبه مدد آن م کالیقرارگرفتن در کمربند تروپ

 است مناسب
3 

 1 رچابهار فرصت وجود مناطق آزاد از جمله بند

 اولویت هادیهدت
 4 یپسماندهای صنعت شیافزا

 2 ینیرنشکپ ای ینینش هیحاش شیافزا

 9 ییروستای در نواح کارییفقر و ب دیو تشد داریعدم توجه به توسعه پا

 1 ینیزم ریرفتن سطح آب ز نییو پا یخشکسال

 3 یاصول ریو غ هیرو یبرداشت ب لیبه دل یمعدن ریکاهش ذخا

 1 توسعه جهت حیعدم برنامه صح لیاطراف آن به دل طیسواحل و مح بیخر
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 ومس بخش 
 دااگشنه نیب المللی چابهارنمایی از 
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 آموزش عالی استاننمایی کلی از 

استان سیستان و  یهاشده است. دانشگاه یفتعر یو دانشگاه یمرکز علم 21در استان سیستان و بلوچستان تعداد 

ند. استان سیستان و شماره منتشر نموده ا 411هستند و تاکنون  یعلم یژورنال تخصص 21 یازبلوچستان صاحب امت

استان سیستان و  ی. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمستبوده ا یتخصص یعلم یشهما 11 یزبانبلوچستان م

 2114و  یداخل یعلم یشهایمقاله در هما 24412و  یمقاله ژورنال 2114شامل  یمقاله علم 92121بلوچستان1 

دانشجو  .......استان سیستان و بلوچستان تعداد  یدانشگاهها در 4911در سال  منتشر نموده اند. یالملل ینمقاله ب

 بودند. یعلم یاتاستاد و عضو ه 4111 یمراکز دارا ینبوده است و ا تحصیلمشغول 

 استان سیستان و بلوچستان ینمودار مقاالت ساالنه دانشگاهها
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راساس آخرین آمار و اطالعات وضعیت آموزش عالی استان به تفکیک زیرنظام آموزش عالی ب بخشدر این 

 موجود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 دهد. ا به تفکیک زیرنظام نشان میراستان ول ذیل تعداد مؤسسات آموزش عالی اجد

  4919-11سال تحصیلی های دولتی دانشگاه زیرنظامموسسات آموزش عالی استان در جدول توزیع تعداد 
 تعداد (PhDدکتری تخصصی ) حرفه ایدکتری  کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی صیلیگروه تح نام موسسه

دانشگاه 

دریانوردی و علوم 

 دریایی چابهار

 983 9 0 999 359 0 علوم انسانی

 990 0 0 53 359 0 علوم پایه

 331 0 0 903 733 0 فنی و مهندسی

 935 5 0 55 35 0 کشاورزی و دامپزشکی

 9709 8 0 995 9358 0 جمع

 دانشگاه زابل

 3837 0 0 950 3597 0 علوم انسانی

 9713 0 0 359 9591 0 علوم پایه

 9595 0 0 89 9393 17 فنی و مهندسی

 9383 939 337 358 9195 0 کشاورزی و دامپزشکی

 899 0 0 0 899 0 هنر

 90035 939 337 9533 3158 17 جمع

دانشگاه سیستان 

 و بلوچستان

 5559 938 0 9895 9558 0 انسانیعلوم 

 9895 935 0 513 9075 0 علوم پایه

 3539 955 0 598 9838 0 فنی و مهندسی

 993 97 0 91 33 0 کشاورزی و دامپزشکی

 519 0 0 89 590 0 هنر

 90580 539 0 9030 7183 0 جمع

 دانشگاه والیت

 9939 0 0 77 9355 0 علوم انسانی

 933 0 0 38 955 0 علوم پایه

 739 0 0 0 739 0 فنی و مهندسی

 933 0 0 0 933 0 کشاورزی و دامپزشکی

 3519 0 0 15 3913 0 جمع

مجتمع آموزش 

 عالی سراوان

 559 0 0 0 559 0 علوم انسانی

 798 0 0 0 798 0 فنی و مهندسی

 158 0 0 79 379 995 کشاورزی و دامپزشکی

 3033 0 0 79 9893 995 جمع

 02774 954 072 4890 02430 032 كل جمع

 

 

  4919-11سال تحصیلی پیام نور  دانشگاه موسسات آموزش عالی استان در زیرنظامجدول توزیع تعداد 
 تعداد (PhDدکتری تخصصی ) حرفه ایدکتری  کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی گروه تحصیلی

 8319 0 0 33 8395 0 علوم انسانی

 973 0 0 0 973 0 علوم پایه

 931 0 0 0 931 0 فنی و مهندسی

 393 0 0 9 395 0 کشاورزی و دامپزشکی

 83 0 0 0 83 0 هنر

 1387 0 0 80 1307 0 جمع
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  4919-11سال تحصیلی  جامع علمی کاربردی دانشگاه موسسات آموزش عالی استان در زیرنظامجدول توزیع تعداد 
 تعداد (PhDدکتری تخصصی ) حرفه ایدکتری  سی ارشدکارشنا کارشناسی کاردانی گروه تحصیلی

 5953 0 0 0 9195 3593 علوم انسانی

 3935 0 0 0 878 9357 فنی و مهندسی

 333 0 0 0 907 997 کشاورزی و دامپزشکی

 933 0 0 0 975 393 هنر

 3030 0 0 0 9055 5097 جمع

 

  4919-11سال تحصیلی  فرهنگیان انشگاهد موسسات آموزش عالی استان در زیرنظامجدول توزیع تعداد 
 تعداد (PhDدکتری تخصصی ) حرفه ایدکتری  کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی گروه تحصیلی

 9899 0 0 90 9839 0 علوم انسانی

 933 0 0 0 933 0 علوم پایه

 9170 0 0 90 9150 0 جمع کل

 

  4919-11سال تحصیلی فنی و حرفه ای  دانشگاه مموسسات آموزش عالی استان در زیرنظاجدول توزیع تعداد 
 تعداد (PhDدکتری تخصصی ) حرفه ایدکتری  کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی گروه تحصیلی

 853 0 0 0 955 783 علوم انسانی

 9310 0 0 0 985 9505 فنی و مهندسی

 903 0 0 0 35 338 هنر

 3195 0 0 0 575 3930 کل جمع

 

 

علوم و )دانشگاه های اجرایی های وابسته به سایر دستگاهعداد موسسات آموزش عالی استان در زیرنظام دانشگاهجدول توزیع ت

  4919-11سال تحصیلی ( معارف قرآن کریم
 تعداد (PhDدکتری تخصصی ) حرفه ایدکتری  کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی گروه تحصیلی

 315 0 0 53 353 0 علوم انسانی

 315 0 0 53 353 0 کل جمع

 

 

  4919-11سال تحصیلی آزاد اسالمی  دانشگاه موسسات آموزش عالی استان در زیرنظامجدول توزیع تعداد 
 تعداد (PhDدکتری تخصصی ) حرفه ایدکتری  کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی گروه تحصیلی

 93907 959 0 9883 1993 5377 علوم انسانی

 17 5 0 93 80 0 علوم پایه

 385 0 335 0 570 0 علوم پزشکی

 5017 0 0 377 3090 9830 فنی و مهندسی

 33 99 0 91 3 98 کشاورزی و دامپزشکی

 513 98 0 33 987 939 هنر

 33353 937 335 3359 93955 3355 کل جمع
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  4919-11سال تحصیلی  ی غیردولتی غیرانتفاعیو موسسات آموزش عال دانشگاهجدول توزیع تعداد موسسات آموزش عالی استان در زیرنظام 
 تعداد (PhDدکتری تخصصی ) حرفه ایدکتری  کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی گروه تحصیلی نام موسسه

بین المللی 

 چابهار

 0 0 0 0 0 0 علوم انسانی

 0 0 0 0 0 0 فنی و مهندسی

 0 0 0 0 0 0 جمع

 957 0 0 0 930 97 علوم انسانی بهار اندیشه

 957 0 0 0 930 97 جمع

 پرتو

 97 0 0 97 0 0 علوم انسانی

 73 0 0 0 73 0 فنی و مهندسی

 85 0 0 70 98 3 هنر

 978 0 0 37 85 3 جمع

 هاتف
 975 0 0 908 351 8 علوم انسانی

 531 0 0 933 377 97 فنی و مهندسی

 855 0 0 385 595 55 جمع

 6584 2 2 276 932 97 كل جمع
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 دانشگاه بین المللی دانشگاه چابهارمایی از ن

با مجوز وزارت علوم،  4914است که در سال  یردولتیو غ یرانتفاعیدانشگاه غیک چابهار بین المللی دانشگاه 

رشته با  1دانشجو در  یرشبا  پذ 4914در سال  این دانشگاه .است گذاشته شده یاندر چابهار بن یو فناور یقاتتحق

توسط همان  یلیسال تحص یانکه امتحانات آن در پا یدانشگاه لندن کار خود را آغاز نمود به طور یمکاره

پس  ین. همچنشد یتوسط دانشگاه لندن اعطا م یزن یمدرک کارشناس یتشده و در نها یابیدانشگاه برگزار و ارز

 شد. یم یمآموختگان تقد به دانش زیچابهار ن یالملل ینتوسط دانشگاه ب یمدرک کارشناس یک ی،سازاز معادل

 

دانشجو  یرشپذ ی،در مقطع کارشناس یلیرشته تحص 44در  یدانشگاه با گسترش مواد آموزش ینا 4911سال  در

ها منجر به اخذ مدرک  دوره یناز ا یکدر هر  آمیز یتموفق یلرا شروع کرد که تحص یکنکور سراسر یقاز طر

و  یدر مقاطع کارشناس یلیتحص تهرش یستچابهار در بالغ بر ب یالملل نی. اکنون دانشگاه بشود یم یکارشناس

 .یدنمایدانشجو م یرشارشد اقدام به پذ یکارشناس
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 ساختار، تشکیالت و مدیریت

است که  هایی یتاحراز مشاغل از جمله فعال یطو شرا یفشرح وظا یمو تنظ یهمناسب، ته یساختار سازمان یطراح

 یعو توز یمروابط و نحوه تقس یانگرب یالزم است. ساختار سازمان یهر سازمان های یتتحقق اهداف و مأمور یبرا

است که در  یو سرپرست یریتیمد طوحسلسله مراتب و س یارات،حدود اخت ی،سازمان یواحدها یانم یفوظا

 .گردد یم یافتگیکرده و منجر به توسعه  یجادسازمان نظم ا

ها و نیاز خویش اقدام به ر مستثنی نبوده و براساس قوانین، مقررات، آیین نامهدانشگاه بین المللی چابهار از این ام

-اهم این ساختار تحت عنوان ارکان دانشگاه به شرح ذیل ارائه میتشکیالت نموده است که   طراحی ساختار و

 گردد.

 

 هیأت مؤسس

   تی تحت عنوان هیأت مؤسس تشکیال ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعیهدر تشکیالت دانشگا

تصویب پیشنهادهای هیات امناء دانشگاه، های الیتعنظارت بر ف ه،تدوین اساسناممهمی چون وظایف که  باشندیم

دانشگاه بین المللی  مؤسس یأته و ... برعهده آن نهاده شده است. های آنفعالیت درمورد توسعه موسسه و

 باشد.می چابهار عتیصن -سازمان منطقه آزاد تجاریچابهار، 

 

 هیأت امناء

 می باشد که وظایف و اختیاراتدر سطح دانشگاه  یاستگذاررکن س یناولدانشگاه و ترین رکن ت امنا عالیأهی 

و  414مصوب جلسات ) های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشیآن در قانون تشکیل هیأت

و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و ( عالی انقالب فرهنگی شورای 29/42/4911و  1/42/4911مورخ 419

 (مجلس شورای اسالمی 41/44/4911مصوب مورخ ) ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتیدانشگاه معامالتی

 .تعیین شده است
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 اعضای هیأت امنا دانشگاه به شرح ذیل عبارتند از:

 سلیمانی اسبوکالئیعباسعلیا...آیتحضرت 

 کتر محمدرضا طاهرید 

 دکتر عظیم شه بخش 

 دکتر پیمان فروزش 

 نماینده وزیر -رادساالریمحمدمهدی  دکتر 

 رئیس هیات امنا -مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار 
 

 دانشگاه یسرئ

 می باشد که بعد از هیات امنا دومین رکن دانشگاهیی رکن اجرا یناولو باالترین مقام اجرایی دانشگاه ئیس ر

در حدود مقررات مصوب، مسئول و نماینده حقوقی موسسه در  دانشگاهخواهد بود و در قبال کلیه امور  دانشگاه

 اند.س دانشگاه انتخاب شدهر ناصر آبروش به عنوان رئیجناب آقای دکت نزد مراجع ذیصالح خواهد بود.

 

 های اجتماعی دانشگاه مسئولیت

آموزان  و دانشجویان مستعد و نخبه جنوب استان، که عمدتاً از  ز دانشدانشگاه بین المللی در راستای حمایت ا

باشند اقدام به اعطای بورسیه تحصیلی نموده است. امید است با این اقدام  های کم بهره و روستایی می خانواده

ه دور از آموزان در محیطی آرام و علمی را فراهم ساخته تا در مسیری متفاوت و ب بتوانیم شرایط آموزش دانش

های مالی، خانوادگی، اجتماعی و ... قدم در راه پیشرفت علمی نهند و استعدادهایشان با توجه به  دغدغه

ای از مشکالت این منطقه  هایشان بارور سازند و در آینده با کسب دانش و تخصص الزم به رفع گوشه توانایی

 گمارند. محروم همت 

 

 



  (4144 - 4141طرح راهبردی دانشگاه بین المللی چابهار )

11 

 

 نا و توانا دانشگاه الف( گسترش فعالیت های  دبیرستان دا

نمایش هایی همچون  با انجام فعالیت موزانآایجاد انگیزه در دانش  نشاط در مدرسه و ایجاد شادابی و -

، تشکیل نمایشگاه های متعدد با مشارکت دانش آموزان، توزیع شیرینی به مناسبت های مختلف، فیلم

 ، آموزش موسیقی و توسعه بازدیدهای علمی و تفریحی تقویت

 رسیدن به الگوی آموزشی متوسطه دوره اول و دوم در جنوب استان -

 آموزان ارتقای سطح بهداشت روانی و سالمت جسمی دانش -

 آموزان از جمله آموزش سطوح مختلف کامپیوتر های فنی دانش ارتقای مهارت -

 آموزان  شارتقای سطح مکالمه زبان انگلیسی دان -

 های اجتماعی و فرهنگی از جمله فن بیان، نویسندگی و... ارتقای مهارت -

 ارتقای سطح فعالیت های مشاوره تحصیلی و کنکور دبیرستان جهت درآمد زایی -

 آموزان توسعه امکانات و بهبود خدمات رفاهی دانش -

 پیاده سازی اصول تربیتی و آموزشی نوین -

 ی و شیمیفعال سازی آزمایشگاه نانو فناور -

های علمی، جشنواره ها، المپیادها علمی و پژوهشی و  ارتقای سطح مشارکت دانش آموزان در همایش -

 فعالیت های ورزشی و فرهنگی

 راه اندازی موزه تاریخ طبیعی و زمین شناسی -

 اجرای برنامه ای حمایت از محیط زیست در راستای فرهنگ سازی -

 و ورزشی توسعه امکانات آموزشی، کارگاهی، پژوهشی -

 توسعه فضای فیزیکی با راه اندازی و ساخت مجتمع آموزشی منطقه آزاد -

 ها جهت تأسیس متوسطه دوره دوم دخترانهایجاد زیرساخت -

 ها جهت تأسیس متوسطه دوره اول دخترانه و پسرانهایجاد زیرساخت -

 های توانمندسازیارتقای سطح کیفی اساتید دبیرستان با برگزاری دوره -

 ها آموزان با انجام فعالیت های مدرسه توسط آن مسئولیت پذیری دانش افزایش حس -

 آموزان با مدارس مطرح کشور افزایش تعداد دوره های مشترک و ارتباط موثر بین دانش -

 ب( اعطای بورسیه تحصیلی ویژه دانش آموزان جنوب استان و کشور های همسایه جهت تحصیل در دانشگاه

 

http://molasadra.blogfa.com/post/5
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 (SWOT) انشگاه چابهارها و تهدیدات د، فرصتنقاط قوت، نقاط ضعف تحلیل

 هایییشناسایی استراتژ SWOTتحت عنوان  تهدیدات و هاهدف اصلی تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت

 یسازمان را به بهترین نحو با نیازها یهاکند و منابع و قابلیترا ایجاد می خاص رک مدل کسب و کااست که ی

 .نمایدکند هماهنگ مییت میمحیطی که در آن شرکت فعال

 یاحتمالی و تهدیدها از سو یهاداخلی، فرصت یهاارزیابی پتانسیل و محدودیت یدیگر، این امر مبنا عبارت به

کلیه عوامل مثبت و منفی در داخل و خارج از شرکت را که بر موفقیت آن تأثیر  محیط خارجی است. همچنین

 گیرد.یگذارند در نظر ممی

 ها:ضعف

 یروی انسانی ناکارآمدن -

 عدم وجود نقشه راه جامع راهبردی -

 ضعف زیرساخت های خدماتی و فناوری -

 بین المللی نبودن عملکرد دانشگاه -

 عدم وجود هیئت علمی قوی -

 هاقوت

 رابطه راهبردی با سازمان منطقه آزاد چابهار -

 های آموزشی، اقامتی و ارتباط با صنعتوجود زیرساخت -

 وزشی و پژوهشی منطقه آزادگذاری آممرجع سیاست -

 های خارجیتعامل مناسب با دانشگاه -

 گیریدر تصمیم تبوروکراسی کم و سرع -

 هاتنوع تعریف دوره -

 وجود مرکز رشد و دبیرستان -
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 هافرصت

 سواحل مکران اساسنامه سازمان توسعهوجود  -

 وجود توافقنامه چابهار بین کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان -

 تحصیل بین المللی در چابهارارزان بودن  -

 سهولت رفت آمد بین المللی -

 بازار جذاب آموزش زبان خارجی در منطقه -

 های اجتماعی در فضای بین المللیامکان همکاری -

 نزدیکی به پاکستان و افغانستان -

 

 

 تهدیدها

 وابستگی زیاد ساختارهای مدیریتی دانشگاه و سازمان -

 همجوار هایهای مشابه در دانشگاهوجود رشته -

 های بین المللی در شرایط سیاسی روزدشوار شدن همکاری -

 های مالی بین المللی دشوار شدن تراکنش -
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 چهارمبخش 
 اسناد باالدستی )ملی و استانی(
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جامع و کامل  یها برنامه یهمختلف، اقدام به ته یها اهداف خود در حوزه یشبردپ یبرا یاسالم ینظام جمهور

. شوند یشناخته م یعنوان اسناد باالدست  به ربط یدر مراجع ذ یبها پس از تصو برنامه یناست، که ا نموده

باشند. با توجه به موضوع موردبحث که به  یمختلف م یها عنوان نقشه راه حوزه به یاسناد باالدست دیگر یانب به

سند  ینتر عنوان مهم کشور، به یع علمنقشه جام یفتعر پردازد، یم یحوزه آموزش عال یاسناد باالدست یبررس

و  یااست جامع و هماهنگ و پو یا کشور، مجموعه ینقشه جامع علم: »گردد یحوزه اشاره م ینا یباالدست

 یمبتن یعلم و فناور یو راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبرد ها یاستس ،اهداف ی،شامل مبان نگر، یندهآ

 .«کشور ساله یستانداز ب به اهداف چشم یابیدست یبرا یاسالم یها بر ارزش

نظام  ساله یستانداز ب گرفته از چشم نشأت یاشاره کرد که اسناد باالدست یدبا یاسناد باالدست یتاهم یبررس در

اند.  شده ینشده تدو یینبه اهداف تع یابیو جهت دست یاستیس یها بوده که در قالب گزاره یاسالم یجمهور

مختلف است که  یها مسئوالن حوزه واصل هزاران نفر ساعت پژوهش و جلسه متخصصان اسناد ح ینا ینهمچن

اسناد منابع  ینا یبو تصو ینتدو یبرا رو ین. ازارسد یم یبآن حوزه به تصو گذار یاستمرجع س یندر باالتر

 یاربست آن از الزاماتاجرا و ک ی،توجه به اسناد باالدست یگرد ی.  از سوشود یم ینههز یتوجه ( قابلیو مال ی)انسان

 .دهد یکشور نشان م یرا در نظام ادار ناداس ینا یگاهاست که جا

 

 ی:رهبر مقام معظمابالغی  «یعلم و فناور» یکل یاستهایسای از گزیده

 ی وعلم یتهدف کسب مرجع ی باجهاد مستمر علم 

 :بر یددر جهان با تأک یفناور

 .یه پردازیو نظر یعلم و توسعه نوآور یدتول 

 یادیبن یقاتو تحق یهوسعه علوم پات 

با  یشرفتهپ هاییبه علوم و فناور یابیدست 

 یژهو یزیرو برنامه یاستگذاریس
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 بر: یدها با تأکبخش یربا سا یت و فناوریقاتحق ی،نظام آموزش عال یانتحول در ارتباط م یجادا 

 یو ارتقاء کارآمد یتوان مل یادازد ی،در اقتصاد و درآمد مل یسهم علم و فناور یشافزا 

 یبا نقشه جامع علم یلیتحص یها سطوح و رشته یبا اشتغال و متناسب ساز یلرابطه متقابل تحص یمتنظ 

 و اشتغال یدتول یازهایکشور و ن

 یگاهبه جا یلکشور و الزامات ن یازهایو ن یتهاظرف یتها،و پژوهش با توجه به مز آموزشدر  یتهااولو یینتع 

 منطقهدر  یو فناور یاول علم

 یریهو امور خ وقفو ارتقاء سهم  یدر حوزه علم و فناور یردولتیغ ینقش و مشارکت بخشها یشافزا 

 حوزه یندر ا

 

 یرانخطاب به ملت ا« گام دوم انقالب»در خصوص  مقام معظم رهبری یانیهبای از گزیده

 یشرفتهپ یّن،مقتدر، باعزّت، متدمستقل، آزاد،  یساله، اکنون برابر چشم ما است: کشور و ملّت تالش چهل محصول

در  یمنطق قو یدر منطقه و دارا یاساس یرتأث یدارا یدوار،بها، مطمئن و ام گران ییها در علم، انباشته از تجربه

باال در دانشها و  یها به رتبه یدندر رس رددارر کو ی،علم یشرفتهایرکورددار در شتاب پ ی،مسائل جهان

و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات  یادیبن یها و سلّول یا ههست یلمهم از قب های یفنّاور

 های یژگیو یجوان کارآمد، و بس یّتجوانان، سرآمد در جمع یانم یجهاد های یزهسرآمد در انگ ی،اجتماع

 است.  یو جهاد یانقالب های یریگ جهت ی یجهمحصول انقالب و نت همگیکه  یگرد یزافتخارآم

 یاسالم ی یشرفتهمحور تحقق نظام پ جوانان؛

 ینا ی است. دنباله یاسالم یبلند نظام جمهور یآرمانها یبه سو یزافتخارآم یراز مس یا فقط قطعه شده یراه ط امّا

و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان  یاریبا همّت و هش یدبا یست،ها ن گذشته یِبه دشوار یاد،که به گمان ز یرمس

و  یاسیس یدانهایم ی فعّاالن جوان، در همه ان،جو یشمندانن، کارگزاران جوان، اندجوا یرانشود. مد یط

خود را به  یها شانه یدو عدالت، با یّتو اخالق و معنو یند یها در عرصه یزو ن المللی ینو ب یو فرهنگ یاقتصاد
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 یو عمل جهاد یانقالب ی یهروح و ینگاه انقالب یرند،گذشته بهره گ یها و عبرتها دهند، از تجربه یّتبار مسئول یرز

 .بسازند یاسالم ی یشرفتهکامل نظام پ یرا الگو یزعز یرانکار بندند و ا بهرا 

 کشور یدبخشام یتظرف ینتر مهم ینی؛و د یمانیا یلو اص یقعم یربنایمستعد و کارآمد با ز یانسان نیروی

که از نظر  کنندیم یزندگ یکه در کشور است یندر نظر داشته باشند، ا سازان یندهآ یدکه با یمهمّ ی نکته

 یا استفاده یاندرکاران تاکنون ب با غفلت دست یّتهاظرف یناز ا یاریاست و بس یرنظ کم ی،و انسان یعیطب یّتهایظرف

 یشرفتخواهند توانست آنها را فعّال و در پ ی،جوان و انقالب های یزهبلند و انگ یاستفاده مانده است. همّتها کم

 .کنند یجادجهش ا یواقع یکشور به معن یعنوو م یمادّ

است.  ینیو د یمانیا یلو اص یقعم یربنایمستعد و کارآمد با ز یانسان یرویکشور، ن یدبخشام یّتظرف ترین مهم

است، فرصت  14 ی در دهه یجادشدها یّتیموج جمع ی یجهاز آن نت یسال که بخش مهمّ  14 یرجوان ز یّتجمع

 ینفر دارا یلیونم 41به  یکنزد سالگی، 14و  43 ی یانهم یننفر در سن یلیونم 91. کشور است یبرا یارزشمند

رشد  یانقالب ی یهکه با روح یانبوه جوانان ی،آموختگان علوم و مهندس رتبه دوّم جهان در دانش ی،عال یالتتحص

 هایینشبه آفر که یشمندیجوانان محقّق و اند یرکشورند، و جمع چشمگ یبرا یتالش جهاد ی کرده و آماده

با  یمادّ ی اندوخته یچکشور است که ه یبرا یمیثروت عظ ینهااشتغال دارند؛ ا غیرهو  یو صنعت یو فرهنگ یعلم

 .شد تواندینم یسهآن مقا

 کشور یماد یهافرصت یطوالن فهرست

و خردمند  یزهرانگکارآمد و پُ یرانکه مد یدهدم یلرا تشک یطوالن یفهرست یزکشور ن یمادّ یفرصتها ینها،ا جز به

داده و کشور را ثروتمند و  یشافزا یاننما یرا با جهش یملّ یاز آن، درآمدها یریگ با فعّال کردن و بهره یتوانندم

 یکبا دارا بودن  یران. ایندرا برطرف نما ینفس کنند و مشکالت کنون اعتمادبه یدارا یواقع یو به معن نیاز یب

 یاستثنائ یتموقع یرزمینی،ز یمجهان است: منابع عظ یمعدن یرذخا درصد 1 یجهان، دارا یّتدرصد جمع

با  یههمسا 43با داشتن  یا بازار بزرگ منطقه ی،شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملّ یانم یاییجغراف

اقتصاد  ی،و باغ یبا محصوالت متنوّع کشاورز ینزم یزیحاصلخ ی،طوالن یاییسواحل در معیّت،ج یلیونم 144

است   نخورده مانده است. گفته شده دست یّتهااز ظرف یاریکشور است؛ بس یّتهایاز ظرف ییرگ و متنوّع، بخشهابز



  (4144 - 4141طرح راهبردی دانشگاه بین المللی چابهار )

34 

 

شما جوانان مؤمن و  شک یاست. ب هاناوّل ج ی در رتبه یو انسان یعیطب ی نشده استفاده یّتهایاز نظر ظرف یرانکه ا

 یبردار زمان تمرکز بر بهره یدانداز، با دوّم چشم ی . دههیدبزرگ را برطرف کن یبع ینتوانست ا یدرتالش خواهپ

 یو اقتصاد ملّ یدکشور از جمله در بخش تول یشرفتنشده باشد و پ استفاده یّتهایظرف یزگذشته و ن یاز دستاوردها

 .یابدارتقاء 

 علم و پژوهشدر   یهتوص

غرب به  یایاست. دن ییوانات یی،دانا یگرد یکشور است. رو یکعزّت و قدرت  ی یلهوس ینآشکارتر  دانش،

 یدستیفراهم کند و با وجود ته ساله یستخود ثروت و نفوذ و قدرت دو یبرکت دانش خود بود که توانست برا

 یاستس یارمانده از کاروان علم، اخت به جوامع عقب یغرب یسبک زندگ یلبا تحم ی،و اعتقاد یاخالق یانهایدر بن

 یازامّا مؤکّداً به ن یکنیم،نم یهسوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توص . ما بهیردو اقتصاد آنها را به دست گ

 . ورزیم یخود اصرار م یاندانش در م ی کشور به جوشاندن چشمه

. یشترآغاز بوده است و نه ب یکفقط  یّتشاهمّ ی با همه شده، یراه ط یناست که ا ینا یمبگو یخواهمآنچه من م امّا

 ینتر دانش در مهم یکنون یاز مرزها ید. بایابیمها دست  به قلّه یدبا یم؛عقب یاردانش جهان بس یها ما هنوز از قلّه

 . یمها عبور کن رشته

 

 4141در افق  یرانا یاسالم یانداز جمهور سند چشم

 49 یخکه در تار ی؛شمس یهجر 4141در افق  یرانا یاسالم یجمهور ی ساله یستانداز ب کامل سند چشم متن

 :گانه ابالغ شد سه یتوسط رهبر معظم انقالب به سران قوا 4912آبان 

و در  یجمع ی شده و مدبرانه یزیر و کوشش برنامه یو عزم مل یمانو در پرتو ا یاله یزالاتکال به قدرت ال با 

 گاهیبا جا یافتهاست توسعه  یکشور یرانا ساله، یستانداز ب در چشم ، یها و اصول قانون اساس تحقق آرمان یرمس

بخش در جهان اسالم و با تعامل  الهام ی،و انقالب یاسالم یتدر سطح منطقه با هو یو فناور یعلم ی،اول اقتصاد

 .الملل ینسازنده و موثر در روابط ب
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 :خواهد داشت هایی یژگیو ینانداز چن چشم یندر افق ا یرانیا ی جامعه

 یها و ارزش یبر اصول اخالق یخود، متک یخیو تار یاییجغراف ی،فرهنگ یاتمتناسب با مقتض یافته، توسعه

مشروع، حفظ کرامت و  های یآزاد ی،عدالت اجتماع ینی،د یساالر بر مردم یدبا تأک ی،و انقالب یمل ی،اسالم

 .ییو قضا یاجتماع یتاز امن یمند ها و بهره حقوق انسان

در  یاجتماع ی یهو سرما یسهم برتر منابع انسان بر یمتک ی،علم و فناور یدتوانا در تول یشرفته،از دانش پ برخوردار

 .یمل یدتول

 .مردم و حکومت یوستگیجانبه و پ همه یبر بازدارندگ یمبتن یمستقل و مقتدر با سامان دفاع امن،

مناسب درآمد، نهاد مستحکم  یعبرابر، توز یها فرصت ی،اجتماع ینتأم یی،غذا یتاز سالمت، رفاه، امن برخوردار

 .مطلوب یستز یطمند از مح و بهره یضدور از فقر، تبعخانواده، به 



  (4144 - 4141طرح راهبردی دانشگاه بین المللی چابهار )

39 

 

تعاون و  ی یهانضباط، روح ی،برخوردار از وجدان کار مند، یتمؤمن، رضا یثارگر،ا پذیر، یتمسئول فعال،

 .بودن یرانیو مفتخر به ا یرانا ییو شکوفا یمتعهد به انقالب و نظام اسالم ی،اجتماع یسازگار

 یانه،م یای)شامل آس یجنوب غرب یایآس ی در سطح منطقه یو فناور یعلم ی،تصاداول اق یگاهبه جا یافته دست

علم، رشد پرشتاب و مستمر  یدو تول یافزار بر جنبش نرم ید( با تأکیههمسا یو کشورها یانهاورمخقفقاز، 

 .به اشتغال کامل یدنسطح درآمد سرانه و رس یارتقاء نسب ی،اقتصاد

 ی،اخالق ی کارآمد، جامعه ی توسعه ینی،د یساالر مردم یالگو یمن اسالم با تحکفعال و مؤثر در جها بخش، الهام

و  یاسالم یمبر اساس تعال یا و منطقه یاسالم ییبر همگرا یرگذارتأث ی،و اجتماع یفکر یاییو پو یشینواند

 (.)ره ینیامام خم های یشهاند

 مصلحت. تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و دارای

 

 نقشه جامع علمی کشور

 مبانی، شامل آیندهنگر، و پویا و هماهنگ و جامع است ایمجموعه تعریف، به بنا کشور علمی جامع ۀنقش

برای  میالاهداف، سیاستها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزشهای اس

 ور،کش یو بوم یارزش یش شده بر مبانالت همچنین و بوده کشور الهس بیست انداز چشم اهداف به تیابیدس

به نکات زیر  و تجارب عملی تکیه شود که در این خصوص توجه یعلم یها و نمونه ها یهنظر و تهگذش یاتتجرب

 :ضروری است

 ، مقام معظم رهبری و)ره( میالب اسالکشور در چارچوب رهنمودهای رهبر کبیر انق یعلم جامع ۀنقش 

 یینتب ییتوانا رسانی، بروز زمال سازوکارهای بینی پیش با و است ایران میالاس جمهوری یاساس انونق

 .الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را دارا میباشد یعلم ساحت

های متعدد کارشناسی در وزارت علوم، ش کارگروهالریزی، فعالیت و ت این نقشه حاصل برنامه  

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت و جمهوری تی و فناوری ریاسفناوری؛ معاونت علم و تحقیقات
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 از زیادی عده مشارکت و موجود هایپژوهش از گرفتن بهره گوناگون؛ ایپژوهشه انجام پزشکی؛

 .شوداندیشمندان عرصه علم و فناوری کشور است که از همه آنان قدردانی و تشکر می و صاحبنظران

 یش خود را براالت یتو نهادها نها ییهای اجرااست تمام دستگاه زمالکشور  یغ نقشۀ جامع علمالاب با  

 . یرندکار گ به الزمها و انجام اقدامات کامل برنامه اجرای

 یالگوی نظام علم، فناوری و نوآور یاصل هاییژگیو

 ینمدن نوت یجادویژه جامعه ایرانی که به دنبال احیای فرهنگ و ا یمناسب نظام علم، فناوری و نوآور الگوی

 :زیر را داشته باشد یـ ایرانی است، باید ویژگیهای اصل اسالمی

 کافی و نظام بلندمدت اولویتهای و آرمانها و اهداف به توجه با: تقاضامحوری و عرضه محوری بترکی -

 وردم اولویتدار باید یحوزهها برخی مذکور، واردنبودن تقاضاهای بخشهای اقتصادی و صنعتی از م

 ی اهدافو عرضه دانش برمبنا یدتول به معطوف فناوری و علم نظام از وجه این. گیرند قرار ویژه حمایت

 اقتصادی صنعتی و یاسی،س ی،افزایش تقاضای نظامهای فرهنگ یگرد ازطرف. تجامعه اس یو آرمانها

 داریپا و جانبه همه یشرفتکردن دانش و فناوری، اهمیت ویژهای در پ تجاری یجهملی و فراملی و در نت

 از ترکیبی ینهزم ینکشور دارد. بنابراین، الگوی مناسب برای نظام علم و فناوری جامعۀ ایرانی در ا

 .است یمحور و تقاضا یمحور عرضه یالگوها

و  نیازها به توجه نظر از ایرانی جامعه فناوری و علم نظام: درون مداری و برون مداری ردیکرو دو اعاجتم -

 توجه به با یگرطرف د مدار است. از های نسبی کشور، درونو مزیت های بومیقابلیتها و ظرفیت

 کشورها یرو سا اسالمدر عرصه علم و فناوری با جهان  اسالمی، یپیشرو در جهان و کشورها فرصتهای

 .مدار است برون ینهزم ینفعال دارد و بنابراین در ا مشارکت

 و جانبه همه یشرفتم و عمل توأمان، عامل پپژوهش و مهارت: از آنجا که عل یت،آموزش با ترب یقتلف -

 الگویی به سوی رعتعلم و فناوری به س یفعل نظام بر حاکم تفکیکی الگوی باید است، ورکش یدارپا

 یباید از آموزش ابتدایی آغاز و در تمام دورههای آموزش یقتلف ینا منظور بهاین. یابد تحول یتلفیق

 شدان یادگیری بر مبتنی الگوی به را خود ایج یفعل مدار افظهح آموزشی الگوی نتیجه در و دیاب هادام
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یکرد پژوهش نظام آموزش عالی نیز رو در. بدهد پژوهش و هامهارت پرورش و انهاانس یتترب همراه به

 تقویت خواهد شد. محوری

 کشور یعلم و فناور کالن یشاخصها مطلوب اهم یتهایکمگزیده ای از 

 سرمایه انسانی

 4141ر سال مطلوب د شاخص

 درصد 94 ت تکمیلی از کل دانشجویانالسهم دانشجویان تحصی

 درصد 3/9 سهم دانشجویان دکتری از کل دانشجویان

  میالاس کشورهای به ویژه دیگر کشورهای با ترکت مشاالتعداد مق

  المللی مشارکتی های بین تعداد پژوهش

  المللی امع بینتعداد دانشمندان برجسته و مؤثر در مدیریت مج

 مشارکت

 ین المللیب

  المللی های معتبر بینهمایش راهبری و علمی ایکمیته اعضای و مدعو خنرانانتعداد س

  ت بسیار پر استنادالتعداد مقا

  میزان جذب دانشجویان و متخصصان دیگر کشوره

 یشآما

 یآموزش

  توزیع رشتهها و تناسب آن با نیازهای مناطق مختلف کشور

  امکان ورود استعدادهای مناطق مختلف به دانشگاهها

  مختلف امکان دسترسی به تحصیالت تکمیلی برای استعدادهای مناطق

 

 های علم و فناوری کشوراولویت

 طوحس در پشتیبانی و هدایت توجه، نیازمند اولویتها از برخی در شکوفایی و داز آنجا که حصول اطمینان از رش

غیرمتمرکز  تخصیص مدیریتهای میانی و یبانیپشت با توسعه و رشد دیگر برخی در و است کشور مدیریتی نالک

 نحوه بر ناظر بندی دسته این. انددهش تنظیم ج و ب و الف سطح سه در بهترتیب اولویتها د،منابع حاصل خواهد ش

 ن است.المسئو و مدیران توجه و انسانی و مالی از اعم منابع، تخصیص میزان و
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 کشور یعلم و فناور های یتجدول اولوگزیده ای از 

علومانسانیومعارفاسالمیعلومپایهوکاربردیفناوریاولویت

الف

 فناوری هوا فضا -

 فناوری اطالعات و ارتباطات -

 ای فناوری هسته -

 های نانو و میکرو فناوری -

 های نفت و گاز فناوری -

 فناوری زیستی -

 فناوری های زیست محیطی -

 نی ریاضیاتمبا -

 شیمی آلی و معدنی -

 صنایع شیمیایی و دارویی -

 های همراه با شرایط زمین شناختی مطالعه بیماری -

 گیاهان دارویی -

 های نو و تجدیدپذیر انرژی -

 های بومی احیا فناوری -

اقتصاد جامعه شناسی، علوم سیاسی، حقوق،  -

روانشناسی، علوم تربیتی و مدیریت مبتنی بر 

 مبانی اسالمی

 ای اسالمی ربردی و حرفهاخالق کا -

سیاستگذاری و مدیریت علم، فناوری و  -

 فرهنگ

 زبان فارسی در مقام زبان علم -

ب

 لیزر -

 فوتونیک -

 زیست حسگرها -

 حسگرهای شیمیایی -

 سازی کشتی -

اکتشاف و استخراج مواد  -

 معدنی

 پدافند غیرعامل -

رسانی به جامعه در  خیزی در کشور و اطالع زلزله -

شناسی،  مل: زمینمورد اهمیت علوم زمین شا

 شناسی ژئوفیزیک، هواشناسی و اقیانوس

تأمین منابع جدید غذا و دارو از گیاهان، جانوران و  -

 ها میکروارگانیسم

 ایمنی زیستی -

 علوم شناختی و رفتاری -

 ای آن اخالق اسالمی و مطالعات بین رشته -

 کارآفرینی و مهارت افزائی -

 تاریخ اسالم و ایران و انقالب اسالمی -

زنان و خانواده مبتنی بر مبانی  مطالعات -

 اسالمی

 تاریخ علم )با رویکرد تاریخ اسالم و ایران( -

 جغرافیای سیاسی -



ج

 آلیاژهای فلزی -

 مواد مغناطیسی -

 های دریایی سازه -

 حمل و نقل ریلی -

 ایمنی حمل و نقل -

 های بومی فناوری -

 اربرد ریاضیات در علوم و فناوریک -

نفت، گاز و  توجه ویژه به ارزش افزوده مواد خام، -

مواد معدنی با توجه به ذخائر عظیم کشور و 

 صادرات مواد با ارزش افزوده

فرآوری و استحصال و تلخیص مواد آلی، معدنی و  -

 های پیچیده سیلکونی، فیزیک سیستم

 بیوفیزیک -

 بیوشیمی -

 های زمین شناسی علوم مرتبط با نقشه -

 مخاطرات زیست محیطی -

 ع دریاییگری از مناب شناسی و بهره اقیانوس -

برداری از تنوع زیستی در تولید ارقام و  بهره -

 های مناسب گونه

 ای سازی الگوی کشت منطقه بهینه -

 شناسی زیستی جامعه -
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 کشور( ی)در چارچوب نقشه جامع علمی آموزش عال یشطرح آما

خیر محسوب های ا ای در دهه ترین مباحث اقتصاد منطقه از مهم رشد و توسعه اقتصادی مناطق یک کشور یکی

های محلی مورد توجه قرار  رشد و توسعه مناطق به عنوان یکی از اهداف مهم دولت شود به نحوی که بررسی می

دیگر  شود که برخی مناطق نسبت به مناطق است. با مروری بر اقتصاد کشورهای مختلف، مشخص می گرفته

تری دارند. این رشد  ر، رشد اقتصادی باالکشو دارای عملکرد اقتصادی بهتری هستند و در مقایسه با میانگین

های مختلف و سیاستگذاری و  های نسبی در فعالیت مزیتشناسایی  فزاینده ناشی از ساختار اقتصادی مناسب،

 های نسبی هر منطقه در زمینه ها و مزیت است. نادیده گرفتن استعدادها، توانایی ای صحیح ریزی منطقه برنامه

بالقوه مناطق صورت  های ها متناسب با امکانات و ظرفیت گذاری شود که سرمایه ث میهای اقتصادی باع فعالیت

همچنان روند توسعه نیافتگی مناطق ادامه یابد.  ای، های متعدد توسعه ملی و منطقه نگیرد و با وجود اجرای برنامه

ها و  ی از توانمندیرشد اقتصادی مناطق شناسایی شود و درک درست بنابراین در صورتی که عوامل مؤثر بر

 گیری های مرتبط با مناطق، تصمیم توان زمینه ارتقای سطح سیاستگذاری فراهم شود، می تنگناهای آن مناطق

 و درست و مبتنی بر آگاهی را برای سیاستگذاران ملی و محلی فراهم کرد. لذا شناسایی مزیتهای نسبی هر منطقه

از های داخلی و خارجی  گذاری طمئن و عاملی جذاب برای سرمایهراهنمایی م، استفاده بهتر از امکانات موجود

 یک سو و توسعه هدفمند نظام آموزش عالی متناسب با آن از سوی دیگر خواهد بود. 

 یینتع یمختلف کشور برا گانۀ 1 مناطق در اقتصادی عمده هایتعیین مزیت نسبی فعالیتاین طرح به 

پرداخته است که استان سیستان و بلوچستان در این  (یشیآما یکرد)رومناطق  یتوسعه آموزش عال های یاستراتژ

 .قرار گرفته است  1در منطقه های کرمان و هرمزگان در کنار  استانطرح 

جدول  ین. در ادهد ینشان مبراساس ارزش افزوده را  یاقتصاد های یتفعال یتمرکز مکان یبضر 1شماره جدول 

 یتیدر منطقه مورد نظر مز یتفعال ینکه در ا دهد یاند و نشان م شخص شدهبا رنگ قرمز م یککمتر از  یرمقاد

که با  باشند یم ینسب یتمز یدارا یکبزرگتر از  یرمقاد ینهمچنکه در گفتار آورده نشده است. وجود ندارد

 2بزرگتر از  یرمقاد یو سبز پررنگ برا تا دو یک ینب یرمقاد یرنگ برا اند. سبز کم رنگ سبز مشخص شده

 یاند دارا که با رنگ سبز پررنگ مشخص شده هایی یتفعال ینبنابرا دهد یباال را نشان م یها یت. که مزباشد یم

  . باشند یم یشتریب ینسب یتمز
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 کشور 8های اقتصادی منطقه  ضریب تمرکز مکانی فعالیت

 ضریب تمرکز مکانی ها شرح فعالیت

 4113 زراعت و باغداری

 4114 جنگلداری

 3191 یماهیگیر

 3111 معادن

 2111 ایهای هسته های حاصل از تصفیه نفت و سوخت ساخت کک، فراورده

 2119 ساخت فلزات اساسی

 2141 ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل 

 4143 توزیع گاز طبیعی

 2142 آب

 4111 راه آهن

 4141 حمل و نقل جاده ای

 1141 حمل و نقل آبی

 4142 حمل و نقل هوایی

 1121 ات پشتیبانی و انبارداریخدم

 4124 امور دفاعی و انتظامی

 4124 امور دفاعی 

 4141 امور انتظامی

 4119 آموزش ابتدائی

 4111 آموزش ابتدائی دولتی

 4141 آموزش ابتدائی خصوصی

 4111 آموزش  متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای

 4133 ای دولتیآموزش متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه   

 4142 آموزش عالی دولتی

 4142 بهداشت و درمان

 4121 بهداشت و درمان دولتی

 4143 دامپزشکی
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که براساس جدول  دهد یکشور را نشان م 1ه در منطق یاقتصاد های یتتوسعه فعال های یاستراتژ یزن ذیلجدول 

 یکه دارا منطقه مذکور یاقتصاد های یتفعال توسعه های یتاولو یردر جدول ز یناند. بنابرا قبل استخراج شده

 یها ها و حوزه توسعه رشته های یاستراتژ یینتع یمبنا تواند یارائه شده است و م یببه ترت باشند یم ینسب یتمز

 .یردقرار گ یآموزش عال یتخصص

 کشور 8منطقه های اقتصادی در  های توسعه فعالیت استراتژی جدول

 حمل و نقل آبی 

 سایر معادن 

 ماهیگیری 

 خدمات پشتیبانی و انبارداری 

 های هسته ای های حاصل از تصفیه نفت و سوخت ساخت کک، فراورده 

 ساخت فلزات اساسی 

  ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل 

 آب 

 زراعت و باغداری 

 راه آهن 

 جنگلداری 

 آموزش ابتدائی دولتی 

 آموزش ابتدائی 

 حمل و نقل و انبارداری 

 وسطه فنی و حرفه ای دولتیآموزش  متوسطه عمومی و مت 

 آموزش  متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای 

 بهداشت و درمان دولتی 

  امور دفاعی 

 امور دفاعی و انتظامی 

 امور انتظامی 

 دامپزشکی 

 حمل و نقل هوایی 
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  حمل و نقل زمینی 

 حمل و نقل جاده ای 

 آموزش ابتدائی خصوصی 

 توزیع گاز طبیعی 

 آموزش عالی دولتی 

 درمان بهداشت و 

 

های  ها براساس فعالیت ریزان در جهت توسعه و یا ایجاد رشته تواند به سیاستگذاران و برنامه ها می این استراتژی

 دارای مزیت نسبی در مناطق کشور کمک کند. 

  414۱سند توسعه منطقه ساحلی مکران در افق 

سند توسعه  ین،سرزم یشآما عالی یکشور، شوراتوسعه  یها برنامه یقانون احکام دائم 92به استناد بند الف ماده 

مکران مصوب  یتوسعه و عمران منطقه ساحل یژهبر مطالعات طرح و ی، که مبتن4143مکران در افق  یمنطقه ساحل

 .ب نمودیاست را تصو یرانا یو معمار یشهرساز عالی یشورا 4911ماه  ید

در دو  ینابکنارک و م یریک،ن چابهار، جاسک، سمکران مشتمل بر پنج شهرستا یسند منطقه ساحل ینبر اساس ا

 یایی،در یروین یگاهقطب توسعه جاسک به عنوان بندر و پا یو بلوچستان و هرمزگان است و دارا یستاناستان س

 یجادا یتبا ظرف یها چابهار به عنوان بندر آزاد و اسکله یصنعت یو منطقه آزاد تجار یهاب گاز، نفت و انرژ

 .است المللی ینل و نقل بو حم یمناطق صنعت

بزرگ را  یعفوالد و صنا یمی،پتروش یعانواع صنا یجادا یتشده است که منطقه مکران ظرف یحسند تصر یندر ا

منابع و  یززا که محتاج تجه و صادرات مجدد را فراهم سازد و توسعه برون یدگسترده تول ینهزم تواند یدارد و م

زا و  و توسعه درون آید یمکران به شمار م هدر توسعه منطق یعامل مهم است، المللی ینو ب یمل گذاری یهسرما

 .منطقه را رقم بزند یدارتوسعه متوازن و پا تواند یم یکدیگرزا به عنوان مکمل  برون
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زا و برون زا  از توسعه درون یقیزاست که تلف شبه برون یا مکران توسعه یتوسعه منطقه ساحل ینسند همچن ینا در

 ی منطقه های یتومز ها یتمنطبق با ظرف یزا زا است که به همراه توسعه درون برون یا توسعه منطقه نییشراو با پ

 .رسد یآن به انجام م یزو از محل سرر یمکران و اجتماعات محل

منطقه به  ینتوسعه ا یها راهبرد یزمکران و ن یمنطقه ساحل ییاهداف توسعه فضا یندر سند توسعه مذکور همچن

 .شده است یمو ترس یینتب قیصورت دق

جامع و  یها مکران، برنامه یمکلف هستند که بر اساس سند توسعه منطقه ساحل ییاجرا یها سند فوق، دستگاه در

 یها با سازمان برنامه و بودجه کشور، از محل اعتبارات بودجه یو پس از هماهنگ یهدستگاه مربوط را ته ییاجرا

 .ینداقدام نما یخصوص -یمشارکت عموم ولویتمصوب با ا یها پروژه یاجرانسبت به انجام مطالعات و  یسنوات

 سند مذکور راهبردهای توسعه منطقه ساحلی مکران به شرح ذیل ذکر شده است که عبارتند از: 1در ماده 

 ترویج و تقویت الگوها و فعالیت های توسعه ای دریامحور مبتنی بر اقتصاد آبی 

  عملکردی و کارکردی منطقه در قالب شبکه های ملی و فراملی به منظور اتصال پذیری و ارتباط پذیری

 بهره گیری بیشینه از فضای جریان های جهانی

 برقراری پیوندهای امن کننده فراملی با تأکید بر محورهای ساحلی و فرامنطقه ای 

  توسعه بندرگاهیاولویت بخشی به توسعه بنادر از طریق تعیین عرصه های دارای اولویت 

 توسعه چند سطحی و شبکه ای به موازات نوار ساحلی در چارچوب برد پهنه های ساحلی 

 به شبکه ها و کریدورهای دریایی ملی و فراملی به مرکزیت مکران شکل دهی -

 کنارک، جاسک و میناب –های چابهار قطب کریدوری به مرکزیت –توسعه شبکه ای  -

 های منابع آب )محصوالت گرمسیری و شوردیتدهی به کشاورزی مبتنی بر اقلیم و محدواولویت -

 ورزی(

 توسعه متمرکز کریدوری به محوریت بزرگراه ساحلی -

های نوین فعالیت و طبیعی منطقه ای و برقراری شیوه آور مبتنی بر تنش و فقر آبی و حوادثتوسعه تاب -

   تأمین زیرساخت

 ستای اقتصاد مولد و بالندهبسیج منابع ملی و بین المللی در پیوند با منابع محلی در را -

 های بیرونی های درونی منطقه و پتانسیلتنوع بخشی به ساختار اقتصادی با تکیه بر دارایی -

 توسعه و تجهیز شبکه های یکپارچه گردشگری طبیعی )بوم گردی( -
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در غالب منظومه های سکونتگاهی در پیوند  انسجام بخشی به مرکز زیست و فعالیت کوچک و پراکنده  -

 مرکز بزرگ حامی با

 به حکمروایی غیرمتمرکز« مدیریت تراکم زدا»سازماندهی برقراری طیف )پیوستار( زمانی از سبک  -

های توسعه در دو استان سیستان و بلوچستان و های هم پیوند و همکار به محوریت کانونبرقراری شبکه -

 هرمزگان

  محلیتقویت سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی نهادهای منطقه ای و 

 ارتقای بهره وری در بخش های متنوع فعالیتی با تاکید بر اقتصاد دریامحور 

 ارتصال جامعه محلی به فضای رقابت منطقه ای و فرامنطقه ای از طریق هویت برنامه دار 

 های گذاری با اولویت کانونافزایش کیفیت زندگی و جذابیت منطقه برای سکونت، فعالیت و سرمایه

 اصلی توسعه

 های تولیدیت بخشی به توسعه خوشه ای و تکمیل زنجیرهاولو 

 دهی به منطاق یادگیری با هدف درون زا و نهادینه کردن توسعهشکل 

 ارتقای آوازه منطقه در فضاهای ملی و فراملی مبتنی بر رویکردهای برند سازی مکان 

 ارتقاء برابری و دربرگیرندگی اجتماعی فرایندهای توسعه 

  غذایی با تأکید بر منابع قابل استطاعت، قابل دسترس و با کیفیتبهبود شاخص امنیت 

 های پشتیبان به محوریت ها و خدمات زیرساختی با تأکید بر شبکهتوزیع فضایی عادالنه فرصت    

 های توسعهکانون

 توانمندسازی اجتماعات محلی و آموزش نیازمبنا و توسعه محور 

 ل دهی به شبکه های همکاری جامعه بومی در کسب و کارتقویت سرمایه های اجتماعی پیوندی و شک 

 مشارکت پذیری و توانمندسازی اجتماعات محلی در فرایندهای توسعه 

 ظرفیت سازی سرمایه های انسانی جهت بهبود فقر قابلیتی و چند بعدی 

 

 چهارمنسل اول تا نسل  یهادانشگاه

 ژهیمختلف به و یدر کشورها است شدهکار متخصص موجب  یروین تیها در تربدانشگاه یاساس نقش

بودند  محور در دانشگاهها بپردازند. در ابتدا دانشگاهها آموزش یاساس تحوالت و رییبه تغ افته،یتوسعه  یکشورها

متخصص بود.  یانسان یروین تیهها، آموزش و تربدانشگا نی. هدف انامندینسل اول م یهاکه آنها را دانشگاه

 یهاآن دانشگاه یط که داد یدر کشور آلمان رو 41نخست در اواخر قرن  کیمآکاد انقالب پس از آن،
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. داشتند علم نقش دیها در پژوهش و تولدانشگاه نیشدند. ا یمعرف هاپژوهش محور به عنوان نسل دوم دانشگاه

    آن یدوم اتفاق افتاد، که ط یجنگ جهان از پس ستمیدوم قرن ب مهیدوم در ن کیسپس، انقالب آکادم

با صنعت پا به  ارتباط و نیکارآفر یانسان یروهاین تیعنوان نسل سوم با هدف ترب به نیکارآفر یهادانشگاه

 عرصه ظهور گذاشتند.

کرده  فیگونه توص نینسل سوم را ا ای نینوی ، دانشگاه ها24قرن  یبرا یدر چشم انداز آموزش عال ونسکوی

 النیفارغ التحص یها تیقابل به منظور بهبود یدر آموزش عال ینیکارآفر یآن مهارت ها در که یگاهیجا»است: 

 .«ابندی یم توسعه نانیشدن به کارآفر لیدر جهت تبد

 344 به 14 دهه در و است شده ایجاد ارآفرینک دانشگاه 414از  شیب یالدیم 14و  14 یدر دهه ها کا،یآمر در

شد.  جادیا یو مالز نیپیلیف هند،ی در کشورها نیکارآفر یهادانشگاه زین ای. در آسدیرس نیکارآفردانشگاه 

 یو ارتقا آموزشی برا ینسل سوم در جهان، مرکز یهادانشگاه نیمطرح تر ازی کی، به عنوان MITدانشگاه 

 انیبن دانش یشرکت ها تیاست که موجب موفق یرانیمد تیترب با هدف دیو اسات انیدانشجو نیب ینیکارآفر

 دیجد یو فناور دهیکاال، ا کی ستین یکاف صرفا باورند که نی، بر اMIT رانیکرده است. مد سیشوند، تاس

  باشد. یم یآن نوآور یساز یتجار ت،یموفق اریمع بلکه اختراع شود،

 یک سو، چهارم معروف هستند که از نسل هایاند که به دانشگاهشده ها معرفیدانشگاه از جدیدی امروزه الگوی

 موجبات هادانشگاه نوع این دیگر، سوی از و دارند ایمنطقه و محلی پیرامون و توسعه محیط بر توجهی قابل تأثیر

 کنند.فراهم می را خود توسعه و تحول

 ساز فرصت و ایجادکننده مثابه به کارآفرینی، و پژوهش آموزش، از فراتر چهارم نسل هایدر حال حاضر دانشگاه

 با منطبق درونی تحول بر عالوه که رود می انتظار دانشگاههااین  از. کنند می عمل ای منطقه و محلی توسعه

 تعداد واقعیت، عالم در چه حاضر، اگر حال در. کنند خلق نیز را خود پیرامون محیط تحول زمینه محیطی، شرایط

-دهه در که کند می ایجاب پاسخگویی و اجتماعی پذیری مسئولیت کارکرد اما باشد، می کم دانشگاهها نوع این

 دانشگاههای است بدیهی. یابد افزایش زمین سیاره نقاط تمامی در چهارم نسل دانشگاههای تعداد آینده های

 .بمانند عقب شگرف و دگرگونی تحول این از نباید و توانند نمی نیز ایران
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 هاتحول دانشگاه ریس

 هدف تمرکز نسل

 متخصص یانسان یروین تیآموزش و ترب آموزش محور اول

 علم دیپژوهش و تول وهش محورپژ دوم

 و ارتباط با صنعت نیکارآفر یانسان یروهاین تیترب نیکارآفر سوم

 ای منطقه و محلی توسعه  اجتماعی پذیری مسئولیت چهارم

 

 کشور یهانسل دانشگاه

ز نسل سوم برند و هنو یها در نسل دوم به سر م آن از یدانشگاه ها در نسل اول و تعداد محدود شتریکشور ما ب در

 لیاز دانش آموختگان به دل یاریبس که است نیهم برای. تمطرح نشده اس جدی طور به یرانا در دانشگا هها

عدم  ران،یمانند. در ا یم کاریب و ابندیینم یچندان قتوفی کار ازارالزم در ب یو فن ینیکارآفری نداشتن مهارت ها

 افراد نسل سوم است، باعث شده است که با وجود یدانشگاه ها یاصل ارتباط صنعت و دانشگاه، که هدف

در کشور وجود داشته باشد. البته از  کاریب لیالتحص فارغ هزار 144متخصص و خالق در کشور، هم اکنون حدود 

نسل سوم برداشته شده است. در فاصله سال  یهاحرکت به سمت دانشگاه یدر راستا ییبه بعد گام ها 4914 سال

 یاز دانشگاه ها یشتریب تعداد شد و امروزه جادیا ینیدانشگاه، مرکز کارآفر 49ابتدا در  4919 تا 4914 یها

خود  تیفعال رسماً 4914مشهد در سال  یدانشگاه فردوس ینیمرکز کارآفر) باشندیم یمرکز نیچن یکشور دارا

 به دنیقدم است و تا رس نیاول ارتباط با صنعت در دانشگاه ها، دفتر ای ینیمراکز کارآفر سیاما تاس(. را آغاز کرد

 نسل سوم هنوز فاصله وجود دارد. یدانشگاه ها

 

 8کارآفرینی

-شرکت توجه مورد و است شده مدرن شناخته عصر در اقتصادی توسعه و رشد کلیدی عامل عنوان به کارآفرینی

و  محصوالت فرآیندها، در مستمر تغییر استراتژیهای و سازمانی به انعطاف معطوف آنها در رقابت که است هایی

 موجب کارآفرینی زیرا اندکارآفرینی پرداخته تشویق به جدی بطور دولتها گذشته، سال چند طی. هاستطرح

 تکنولوژی، سرمایه دارای باید کنند، شروع را کاری بتوانند آنکه مردم از قبل. شودمی کشور و مردم مندیبهره

                                                 
8
 . Entrepreneurship 



  (4144 - 4141طرح راهبردی دانشگاه بین المللی چابهار )

13 

 

 در برای موفقیت متعادل روانی شرایط و مناسب روحیه مناسب، کار نیروی کاال، تولید الزم برای تسهیالت

 در دولت که میرسد نظر به دارند، حمایت نیاز به که مشاغلی و کارآفرینان نیازهای از آگاهی با. باشند کارآفرینی

 طریق اعمال از دولت. باشد کارآفرینی تشویق هدف با برنامهها طراحی و تعیین سیاست برای موقعیت بهترین

 .شود کارآفرینی موجب میتواند موسسات و وزارتخانه ها در مشیخط

 مهیا طریق از گذار مشی خط تغییر تمایالت به قادر باید سیاسی و دولتی فضای در کارآفرین دولتی، امور در

 طریق از را منابع بتواند خصوصی بخش مشابه و باشد سیاسی اهداف ابزار و خصوص در جدید اطالعات سازی

 .دهد تخصیص و تغییر جدید، محصوالت عرضه و تولید جدید ایروشه

 مورد اقتصاد، و مدیریت در فنی یک لغت عنوان به و روزمره مکالمات تمام در گسترده بطور کارآفرینی لغت 

 کارآفرین زمان آن در که گردید مطرح فرانسه کشور در ،41 در قرن ابتدا در لغت این. میگیرد قرار استفاده

 جوامع تمام در که است موضوعی کارآفرینی .پرداختمی تجاری هایپروژه در سفارشات انجام   به که دبو فردی

 به فرد منحصر هایویژگی بر تکیه با تا باشندمی نیازمند کارآفرین مدیر به های امروزهسازمان. است توجه درخور

 هایمشیخط و مدیر کارآفرینی و کارآفرین شناخت ضرورت. بربایند رقبا سایر از را سبقت گوی وی،

 بازیگران سایر به نسبت مدرن. است آشکار کارآفرین دنیای در که هستند قهرمانانی کارآفرینی کارآفرینان

 گسترده بازارهای در را جدیدی مزایای و محصوالت و باشندتوجه می مورد بیشتر اقتصاد و مدیریت هایعرصه

 سیستم فقط تاثیر کارآفرینان و هاویژگی از نمیتوان دلیل همین به نمایند،می ایجاد بسیار خطرات با وجود جهانی،

 .نمود پوشی چشم به کارآفرینان را

. دهدمی مجزایی ماهیت یک آنها به و کندمی سازماندهی هم با را مختلف عناصر که است کسی کارآفرین

 را تولید عناصر که فردیملی.  از مرزهای راترف حتی کنندمی سازماندهی جهان در را اساسی تغییرات کارآفرینان

 کارآفرین سازماندهی کند، جدید، اطالعات مبنای بر فعالیت و نشر کسب، با را بازار فعالیت و آمیزدمی هم در

  .است

 از. نمود تحلیل و تجزیه بیشتر بازار، نظام سازی پویا در را کارآفرین نقش که است پژوهشگری شومپیتر جوزف

 با و معین را فرصتها بتواند مزایای و باشد داشته را نوآوری فرصتهای شناسایی توانایی باید کارآفرین نظر وی،

 کارآفرین. سازد متقاعد شده، مطرح نوآوری در گذاری منابعشان سرمایه جهت در را مردم خود، کاریزمای

 .داندمی خالق مخرب را کارآفرین شومپیتر و است خالق تحول در جستجوی که است کسی
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 تحت اهداف، و منابع خصوص در اطالعات نشر وکسب  طریق از را دیگران انتخاب که است فردی کارآفرین

 .باشد کارآفرین فردی میتواند هر و دهد قرار تاثیر

 هدفگذاری پیشگام، کوش، سخت :جمله از باشدمی خاصی ویژگیهای و خصوصیات دارای موفق کارآفرین

 هایمهارت دارای و دهنده تشخیص جدید، هایایده پذیرای قابل اعتماد، پذیر، انعطاف و متهور شخصی،

 دیگران، به تعهد پذیرش تغییر، فرصتها، کننده هماهنگ یادگیری، مشتاق اطالعات، بدنبال ارتباطی خوب،

 . قدرت همراه آسایش

 

 دانشگاه کارآفرین

 فینشأت گرفته است. بنابر تعر«  متعهّدشدن» یبه معنا« Entreprendr»ی فرانسو ۀاز کلم ،ینیکارآفر ۀواژ

را  یاقتصاد تیّفعّال کی یشود مخاطره ها یاست که متعهّد م یکس نیکارآفر وبستر،ی دانشگاه ۀواژه نام

 کرد. وآورانه تلقین یکسب و کارها جادیتوان ا یرا م ینیکارآفری اداره و تقبّل کند. به عبارت ،یسازمان ده

 .دینما یم جادیرا ا یاقتصادرشد  رو، ینو از ا شودیم  یفنّ رییو تغ آوریومنجر به ن ینیکارآفر

شرکت ها،  یساز توان به کوچک یم شکل گرفته، یدر سطح جهان راًیکه اخ یو تحوّالت راتییجمله تغ از

 ،راتییتغ نیا ۀاشاره کرد که هم یو نوآور تیّخلّاق ،یبر چاالک یمبتن یجهان اقتصاد و رقابت یسازی خصوص

 دارد ودوج یشواهد نهمچنی. است ردهک لیتبد توجّه برجسته و قابل یعرصه، به نقش نیرا در ا ینینقش کارآفر

است.  ینیو آلمان، کارآفر ژاپن کا،یهمچون آمر ییکشورها یو اقتصاد یصنعت ۀدهد علّت توسع یمنشان  که

 چه و یدولت ی، چه در سازمان هاصنعت، تجارت و خدمات یبخش ها در نانیو ضرورت حضور کارآفر تیّاهمّ

در مقاطع  ینیدرس کارآفر یاست که حتّ شده داده صیتشخ یو جدّ یاتیح یبه حدّ ،یخصوص یدر سازمان ها

 شود. یم سیتدر زین رستانیدب

در محافل  ینشده بود. حتّ ینیکارآفرۀ به مقول یسوم توسعه، توجّه چندان ۀشروع برنام یکشور ما، تا اجرا در

 شیو پ یکاریب صورت نگرفته بود. مشکل نهیزم نیدر ا یتیّنادر، فعّال اریبس موارد به جز زین یدانشگاهو  یعلم

در  ینیارآفرک ۀسوم توسعه، موضوع توسع ۀبرنام نیتدو زمان ، موجب شد تا در4914 ۀحادترشدن آن در ده یِنیب

و معادن و  عیصنا ،یکشاورز جهاد ،یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ،یو فناور قاتیعلوم، تحق وزارت سطوح

 ،یاقتصاد طیشرا جهیدرنت. آن ها، مطرح شود یهاتیّارتباط با فعّال لیدل به ،یجهاد دانشگاه ۀمؤسّس نیهمچن
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توسعه، به مبحث های هتا در برنام دیموجب گرد ریاخ یکشور در سال ها یو فرهنگ یاسیس ،یاجتماع

 نیدر ا زین یتوجّه شود و اعتبارات نانیکارآفر و پرورش آموزش ،یدر ابعاد پژوهش الخصوصی عل ،ینیکارآفر

و  یزیربرنامه زیو ن ینیکارآفر فرهنگۀ پژوهش، اشاع یبرا یگردد. عالوه بر آن، منافع اعتبار ینیب شیپ راستا

 د. گرفته ش نظر در رهیو غ یکشاورز ،یصنعت ،یمختلف ستاد ییاجرا یههادستگا توسّط نان،یاز کارآفر تیحما

-یم  آن  یآن همه اعضا یط شود که لیتبد 1نیکارآفرسازمان  یک به واندت یم زنی دانشگاه که کردیم ارهاش

و  عیسر مستمر، به طور ،یو گروه یفرد نانهیکارآفر یتهایو تمام فعال کنند فهیانجام وظ نیدر نقش کارآفر توانند

در دانشگاه  ینیو با آموزش کارآفر ندیفرآ نیا یرسند. طثمر ب به دانشکده ها ای (ستاد) یراحتتر در سازمان مرکز

و  میتوسعه ده یدانشگاه یقشرها انیدر م را «نانهیفرهنگ کارآفر» ،ینیمراکز توسعه کارآفر جادیا نیهمچن و ها

 جیکه ترو یکشور نیاول ،یالدیم 34اواخر دهه  در خواهد شد. جادیکشور ا یصنعت توسعه در روند یتحول

در  ینی. مسئله کارآفربود را داد، کشور ژاپن ییشروع کرد و آموزش ها رستانیاز سطح دب رای نیرفرهنگ کارآف

 شد. دهیژاپن به سطح دانشگاهها هم کش

ژاپن را در اقتصاد و  تیکه توانست موقع یصنعتی درصد نوآور 11از  شیب یالدیم 4112تا  4114 یسالها نیب

 صورت گرفت. نانیکند، توسط کارآفر لیتبد برجسته و برتر تیموقع کیبه  یصنعت جهان

 طوری به است جدید محصوالت تولید در خالقانه و جدید های ایده تشنه کشور این. هاست خالقیت کشور ژاپن

 است. بوده اصلی اصول از یکی نوآوری شده، طراحی محصوالت تا گرفته نوین ابزارهای از که

 یتوانند شکافهایدهد که فقط میم پرورش را یان، افرادکشورم یدانشگاهها یحال حاضر نظام آموزش در

شوند و از  یم خلق در آن دیاست که مشاغل جد یمکان نیرا پرکنند. دانشگاه کارآفر شده فیتعر شیاز پ یشغل

 جهیاست. در نت یابیو بازار یمال یآموزش یهاتیحما شامل تیحما نی. اکندیم تیحما نیافراد کارآفر

 .کنندیم دایهها و ... را پشگایبه کتابخانه ها آزما یدسترس نامکا نانیکارآفر

 ینیمکاتب کارآفر

از  ی. شش مکتب فکرمیآن را بشناس مختلف و مکاتب یالزم است مبان ،ینیتمام ابعاد علم کارآفر ۀمطالع یبرا

کمک  ینیآفرکار ندیفرآ مکاتب که به درک نیدهد. ا یقرار م یرا مورد بررس ینیکارآفر گوناگون یمنظرها

 ییکارها چه ستند،یک نانیدهد کارآفر یدهند که نشان م می هارائ رای منحصر به فرد یها دگاهیکنند، د یم

                                                 
9

 . Corporate Entrepreneurship. 
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 شوندیم یشش مکتب که در سه گروه دسته بند نیا .کدامند آنها یدیکل یتهایّو فعّال فیو وظا دهندیانجام م

 از: عبارتند

 

 :یتیشخص اتیسنجش خصوص

  «زرگشخاص با»ینیمکتب کارآفر

 یهستند که برا ییها نگرش و میافکار، مفاه ارائۀ به ادرکند که ق یم فتوصی زرگبی را افراد نانکارآفری

 بخش است. الهام و زیانگ جانیجالب، ه گرانید

 «یروان شناخت یها یژگیو» ینیمکتب کارآفر

منحصر به فرد  یهاا و نگرشارزش ه یدارا نانیدارد، معتقد است که کارآفر یتیشخص یهایژگیو تمرکز بر

 باشند. یم یزندگ نسبت به کار و

 هافرصت ییشناسا

 کیکالس» ینیمکتب کارآفر» 

 کند. یفرصت اشاره م کی جادیا ندیبه عنوان فرآ ینیبه کارآفر 

 تیّریو مد یسرپرست

 تیّریمد» ینیمکتب کارآفر» 

 تیّریمدی هایاز تئور زین ینیآفرکار ،یمطالعات سازمان یهاهنیزم ازی اریمعتقد است که همانند بس 

باور است که  نیسروکار دارد و بر ا تیّریمد یفنّی با جنبه ها ت،یّریمد یکند. مکتب فکر یم یرویپ

 تواند آموزش داده شود. یمی نیکارآفر

 بریره» ینیمکتب کارآفر»  

 افراد  یرهبر و تیرا در هدا یاهستند که نقش عمده یاشخاص نان،یکارآفر کند کهیم انبی مکتب ینا

 با مردم باشند. تعاملی هامهارت یدارا دیبا جهیدرنت کنند،یم فایا

 یدرون سازمان»ینیمکتب کارآفر» 

 اریاخت یدارا ،یسازمان نانیاست. کارآفر افتهیدر درون سازما نها تکامل  رقابت و یدر پاسخ به فقدان نوآور

در  یرفتار نیکنند. چن ادهیدر سازمان پ نیکارآفر نوانع و قادرند افکار خود را به باشندیعمل م یو آزاد

 .شودیها مسازمان و کشف فرصت یتهایّفعّال گسترش سازمان باعث
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 عملکرد  یاست که در جستجو یشخص در او باالست، تیّبه موفّق ازیکه ن یشخص :یطلب قیبه توف ازین

 ازین. دارد یکاری تهایّدر فعّال یرقابت یۀروحو پشتکار و  بردیلذّت م یچالش اهداف باالتر است، از مسائل و

به  ریبودن تأث نیکارآفری فرد برا یریگ میدرکشورها بوده و در تصم یاقتصاد ۀتوسع یاصلۀ زیانگ ق،یبه توف

 .دارد ییسزا

  باشد، مرکز  یم یداخل ای یخارج عیوقا تحت کنترل یو نکهیفرد را نسبت به ا ۀدیعق» کنترل: مرکز

 یمرکز کنترل داخل یدارا گر،ید نسبت به افراد نانیمعتقد است کارآفر (4111) براکهاوس .«د نامن یکنترل م

با مرکز  افراد باشد. یم رموفّقیغ نانیموفّق از کارآفر نانیکارآفر زیتما وجه ،یژگیو نیهستند و ا یشتریب

و تالش خود به دست  تیّعّالف قیتوانند از طر یرا م خودۀ ندیآ یها شرفتیباورند که پ نیبر ا یکنترل داخل

بلکه در  د،یآ یبه دست نم یتصادف به صورت ندهیو شکست آن ها در آ تیّها معتقدند که موفّقآن آورند.

 باشد. یگرو عمل آن ها م

 یها تموقعیّ با چگونه راد،اف که دهد ینشان م یریپذ سکیر یِتیشخص یژگیو :یریپذ سکیر 

تواند به عنوان برخورد  یم یریپذ سکیر به لیم ،یبه طور کلّ .دنیآ یم کنار زیمخاطره آمی ریگ میتصم

 کسیر شود. افراد با سطح فیتحمّل آن تعر یبرا یاز آمادگ یدرجه ا و نانیو عدم اطم سکیبا ر

 دارند.  نامشخّص طیدر شرا یریگ میتصم یبرا یشتریب لیباال، تما یریپذ

 ها ممکن است به  دهیا نیا که است دیجد یهاهدیخلق ا ییتوانا ت،ی: خلّاقیو نوآور تیخالق

 بازار به دیو خدمات جد ندیمحصول، فرآ ۀارائ یشوند و نوآور منجر زین دیخدمات جد ایمحصوالت 

انجام  2443که در سال  یقیتحق جی. نتااست نهفته یاست که در پس نوآور ییروین تیباشد و خلّاق یم

 یو نوآور ینیکارآفر دهد؛ در واقع ید سازمان را نشان مو رش ینیکارآفر ،ینوآور نیبی مثبت ۀشد، رابط

. باشندیمی نیکارآفر نفکّیال یاز اجزا ت،یو هم خلّاق یدر سازمان دارند. هم نوآور یینقش هم افزا

 یها زهیکنند تا انگ می روعش تیو خلّاق وآورین لیبه دال شتریرا ب دیمشاغل جد ،یواقع نانیکارآفر

 .یاقتصاد

 و  یاز زندگ یبه عنوان بخش تیّقطع عدم رفتنپذی» از است عبارت ابهام، تحمّل درتق ابهام: تحمل

موفّق  ایآنکه بداند آ یب مستقل، یتیّبه آغاز فعّال لیو تما طیمح ۀناقص دربار یدانش با اتیح ۀادام یتوانائ
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 یفرصت ها دایهستند، به احتمال ز یشتریب ابهام تحمّل یژگیو یکه دارا یکسان. «ریخ ایخواهد شد 

 کنند. یرا کشف م یادیزۀ نانیکارآفر

 

 یسازمان ینیو کارآفر یفرد ینیکارآفر

سازمان،  کیخاص به  یِو بدون وابستگ مستقل گروه، به طور ایفرد  کی(: چنانچه یفرد) مستقل ینیکارآفر

 یم دهینام« مستقل ینیرآفرکا» تحت عنوان ،ینینوع کارآفر نیصورت ا نیدر ا د،ینما نانهیکارآفر تیّاقدام به فعّال

منابع و امکانات  جیبس فرصتها، ییکسب و کار مستقل و شناسا جادیالزم بر ا تمرکز ،ینینوع کارآفر نیشود. در ا

 باشد. یم دیخدمات جد ایمحصوالت و  جادیا ند،یفرآ ۀتوسع ،وآوریالزم، تمرکز بر ن

کند که در گام نخست  یسازمان فراهم م در را یو بستر طیشرا ،یسازمان یِنی: کارآفریسازمان ینیکارآفر

نموده و آن  یط اثربخش راحت و ع،یرا سر یدرون سازمان یِنیکارآفر ۀبتواند پروس یگروه ایهمواره هر شخص 

 توسّط نانهیکارآفر یتهایّفعّال یاجرا یافراد برا ۀدهند آموزش محرّک، مشوّق و اًیرا به اجرا درآورد، ثان

 طی، آماده و قادر است تا خود را با مح(دانشگاه مانند) نیسازمان کارآفر کی یباشد. از طرف یسازمان نانیکارآفر

 ینیکارآفر هیروح یدارا کارکنان کل سازمان و ،یسازمان ینیدهد. در کارآفر قیتطب سازمان خارج از ریّمتغ

و کارکنان  رانیمد نیر بو فهم مشترک د نشیب کیاست و  در آن اثرگذار سازمان هستند و ساختارها و فرهنگ

 گردد. یم جادیا

 نیبا کارآفر زیآن ن اراتیتها و اختیّمسئول و نقش د،یآیدر م یبه استخدام سازمان نیکه فرد کارآفر یهنگام

 نیانجام دهند. چن یبهتر و به نحو گرید قیکارها را به طر دیمعتقدند با نانیکارآفر نی. اشودیم مستقل، متفاوت

 و با پشتکار شیبه آرمان خو لین ینموده و برا نییتع ییغا یآرمان و نشیخود ب یبرا ط،یمحبا درک  یافراد

سازمان استفاده کرده  کیتها و امکانات یّقابل از ن،یگروه کارآفر ایحالت، فرد  نی. در اورزندیتالش م ،یریگیپ

 .دینمایم یسازمان یِبا وابستگ یتیّبه عنوان فعّال ینیکارآفر تیّو اقدام به فعّال

 ع،یرا سر یدرون سازمان یِنیکارآفر ۀپروس بتواند نیکه کارآفر کندیرا فراهم م یو بستر طیکه شرا یسازمان به

 لیقب نیا کردیتوجّه به رو با .ندیگو نینموده و آن را به اجرا درآورد، سازمان کارآفر یط راحت و اثربخش

مها را ستیس دهند، صینموده و منابع را تخص ییرا شناسا فرصت یهاهچیدر توانندیم نانیسازمان ها، کارآفر

ی نیحالت، نقش کارآفر نی. در اندیاز فرصتها اجرا نما یبرداره بهر را به منظور هایو استراتژ ندینما یسازمانده
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اجرا  است، یدیهر فرد کل یهای یبالغ بر توانا که سازمان یتهایّظرف یتمام زیتجه قیاز طر تواندیاغلب م یسازمان

دنبال نموده  یریپذکسیو ر یشگامیپ ،ینوآور قیطشان را از طریمح راتییمحور تغ ن،یکارآفر ینهاسازما شود.

است که آنها نوآور بوده، به  یزانیم به آنها، وابسته ینیبه کارآفر شیگرا ۀدرج ن،یدهند. بنابر ایم و به آنها پاسخ

 هستند. ریپذ سکیو ر ندینما یم اقدام یا شگامانهیطور پ

ها و فرصت ییو به مهارت شناسا نموده جابیرا ا یتیّریو مد ینیکارآفر یسازمان، مهارت ها کی یشگامیپ

بانک ها، به طور منظّم و  و هادانشگاه رینظ ییسازمان ها نیدهد. چن یم یرقبا معن از تر عیربودن آن ها، سر

 ییهافرصت  آنها یشوند که تمام ریدرگ طیدر مح اترییو تغ عیوقا روندها،ی نیب شیدر کشف و پ دیآگاهانه با

 سازند.یفراهم م دیجد یهاهیرو ای یتکنولوژ برندها، محصوالت، خدمات، یمعرّف قیتوسعه از طر یرا برا

توانند در نقش  یآن م یآن همه اعضا یط که شود لیتبد نیسازمان کارآفر کیتواند به  یم زین دانشگاه

و راحت تر در  عیطور مستمر، سر به ،یگروه وی فرد نانهیکارآفر یهاتینند و تمام فعالک فهیوظ انجام نیکارآفر

 دانشکده ها به ثمر برسند. ای (ستاد) یمرکز سازمان

 

 نیکارآفر یهادانشگاه یهایژگیو

است  کرده لیتبد ییصنعت را به دانشگاه ها و فاصله گرفته از جامعه یدانشگاه ها ن،یکارآفر یدانشگاه ها ظهور

 یساز یتجار قیطر شده خود را از دیدانش تول دیبا ن،یجامعه هستند. دانشگاه کارآفر و که در ارتباط با صنعت

 و قاتتحقی وزش،آم نیکند. تعادل بیم قیجامعه تزر یصنعت وی اقتصاد یهااستفاده و کاربرد به بخش یبرا

 دارد: هیسه مشخصه اول نیدانشگاه کارآفر کیخدمات در 

 کیستماتیبه صورت س نانهیکارآفر یها تیفعال تیوحما رشیپذ 

 ی(ورافن انتقال یدفتر موفق و پاسخ گو ک)یمشترک  یها زمیمکان 

 از طرف صنعت میمستق یمال یها تیحما 

-یم  یریپذ سکیر االیب زانیو م یشگامیپ ،وآورین شامل یسازمان تیّقابل کیبه عنوان  ،ینیبه کارآفر شیگرا

دنبال  یریپذکسیو ر یشگامیپ ،ینوآور قیشان را از طر طیمح راتییمحور تغ ن،یکارآفر یها سازمان باشد.

است که آن ها  یزانیم به آن ها، وابسته یِنیبه کارآفر شیگرا ۀدرج ن،یدهند. بنابر ا یم نموده و به آن ها پاسخ

-یعمل م نانهیکارآفر نسل سوم، هستند. دانشگاه ریپذ سکیو ر ندینما یم اقدامی ا شگامانهینوآور بوده، به طور پ
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 نی. از افراد کارآفردینما یم جادیرا ا یفناور یو پارک ها رشد کنند و مراکز یخلق م دیکند، مشاغل جد

بر  دیجد یها یو فناور عیها، توسعه صنادانشگاه نیآورد. در ا یبه عمل م یابیو بازار یمال ،یآموزش تیحما

 بنا شده است. یدانشگاهی پژوهش ها

 :دینما تیفعال دیشدن در سه حوزه با نیکارآفر یدانشگاه برا کی

  باشد. نیسازمان، کارآفر کیخود دانشگاه، به عنوان 

 حرکت کنند. ینیبه سمت کارآفر انیدانشجو کارکنان و ،یعلم اتیه یاعم از اعضا انیدانشگاه هیکل 

 کند. یرویپ نانهیساختار کارآفر کیاز  طیرتباط دانشگاه با محا 

ها و رشته یدانشگاه است و تعامل تمام سطوحی در تمام ینیدر دانشگاه مستلزم توسعه کارآفر ینیآفرکار

 دیبا یدانشگاه یرشته ها یتمام در ینکارآفری آموزش بر الوهکند و ع یرا طلب م یدانشگاهی هاآموزش

 دانشگاه فعال شوند. یاز دانشکده ها کی هر در ینیو کارآفر یمراکز نوآور

 مورد نظر و  یلیرشته تحص یشغل یتهامهار ،یو تئور نظری مطالب آموزش بر الوهع ن،یکارآفر اهدانشگ

ها و الزامات  تیواقع دهد، یآموزش م انیرا به دانشجو یاز فرص تها و نوآور یریگ بهره ،یتیریمد یهامهارت

 نیرا در ب ینیکارآفر هیو روح کند یو خالق استقبال م دیجدی ها دهیاز ا شناساند،یبازار کار را به آنان م 

مانند یمنتظر کار نم یلیپس از فارغ التحص سوم، نسل یدهد. دانش آموختگان دانشگاهها یتوسعه م انیدانشجو

است که ارائه کننده  یدانشگاه نیخواهند بود. دانشگاه کارآفر نیپردازند بلکه کارآفر ینم کاری به جستجو ای

سمت  به النیو فارغ التحص انیکردن دانشجو قیکردن و تشو تیهدا یبرا و فرهنگ الزم اتیفرصتها، تجرب

 .باشدیم ینیکارآفر
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 (نیکارآفر)دانشگاه نسل سوم  یهایژگیو

 
 

 عبارتند از: نیکارآفر دانشگاه یهایژگیوبه طور خالصه مهمترین 

 ساختار

 متمرکز بودن ریغ 

 بودن یرسم ریغ 

 بودن ارتباطات یو افق یعمود 

 انحصار نبودن اطالعات در 

 بودن کارها یگروه 

 نو نباشد یها دهیا جادیکه مانع ا یبودن از ساختار سازمان برخوردار 

 یرسمریو غ ریکنترل سهل گ 

 داشتن کارکنان توانمند 

 تیریمد تیحما

 دهیصاحب او  ریپذ سکیاز افراد ر تیریمد یقدردان 

 کارکنان تحمل کردن انحراف از قواعد 

 تیریمد یمال یها تیحما ، داشتن تنوع درنانهیکار آفر یهاشدن طرح  یمتول 

 کوچک یاز طرح ها تیریمد تیحما 
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 دیجد یها دهیا یریبه کارگ 

 نو یشروع و حرکت طرح ها یبرا یمال هیتغذ 

 تیریمد یریگ میقدرت تصم 

 

 کارآفریندانشگاه  یهاتیمورأم

 گویند عبارتند از: آفرین میکه به آنها دانشگاه کار دانشگاه در انقالب سوم یهاتیمورأم

o یآموزش تیمورأم 

o یتحقیقات تیمورأم 

o یو اقتصاد یتوسعه اجتماع تیمورأم 

 یبه تحقیق گروه ی( و تحقیق فردینیانقالب همچنین آموزش فرد به آموزش سازمان )آموزش کارآفر نیا در

 .شد لیتبد

 :را دارد ریز یها ییاست که توانا یدانشگاه نیکارآفر دانشگاه

o ینوآور ییناتوا 

o هافرصت جادیتشخیص و ا 

o یکار تیم 

o خطرها رشیپذ 

o پاسخ به چالشها 

o یدر مشخصه سازمان یتغییر ذات جادیدرصدد ا 

 شوند. یم فیاز گزاره ها تعر یبا مجموعه ا نیکارآفر یها دانشگاه

 ییدانش مبنا ،یساز هیسرما. شود یاستفاده و نیز پیشرفت رشته، تولید و منتقل م برای دانشی: ساز هیسرما

 .شودیم تینقش دانشگاه در جامعه تقو نیاست و بنابرا یو اجتماع یتوسعه اقتصاد یبرا

 دارد. یکیبا صنعت و دولت تعامل نزد نکارآفری دانشگاهی: همبستگ

 ست.ین یگرید یسازمان نسبتاَ مستقل است و مخلوق وابسته به محیط سازمان کی نکارآفری دانشگاه: استقالل
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-سازمان جادیا یبرا یمحرک یو استقالل، نیرو یموجود بین اصول همبستگ هایتنش تشخیص: نشد دیهیبر

 تحقق هم زمان هر دو هدف است. یبرا دیهیبری ها

-یم دانشگاه همچنان که رابطه دانشگاه با صنعت و دولت تغییر یاصالح مداوم ساختار درونی: ریپذ انعکاس

 کند.یم یان را با دانشگاه بازبینکه صنعت و دولت ارتباطش یجهت کند و در

 

 کارآفرینی و ثروت آفرینی در آموزش عالی

 تحقیقاتی و پژوهشی مسائل به لذا بوده، آموزش مسئله است بوده توجه مورد تاکنون ما هایدانشگاه در که آنچه

 کافی زیرساختهای زیرا اند، بیگانه عمدتا کارآفرینی مسئله با ما دانشجویان هنوز .است نیامده عمل به کافی توجه

 معضل یک به دانشگاهی التحصیالن فارغ مشکل اشتغال لذا است، نشده فراهم کارآفرینی توسعه برای فیزیکی و

 است که مسلم آنچه. است گردیده فراهم کاذب مشاغل انواع و مغزها فرار برای زمینه و شده مبدل اجتماعی

 نمودن فراهم موجب اطالعات تکنولوژی و علم در هریش مختلف هایزمینه در حاضر عصر هایپیشرفت

 است. شده تجاری گذاری برای سرمایه خوب بسیار فرصتهای

 ها،استراتژی اهداف نگرش در اساسی تحول و تغییر گرو در هاشرکت ها،سازمان رشد و بقاء شرایطی چنین در

 رونق. بخشدمی رونق اقتصاد به و بردمی باال را تولید کیفیت کار و در کسب رقابت. باشدمی اینها امثال و فرهنگ

 .شد تازه خواهد کار و کسب به منجر که آوردمی بوجود جدید هایایده اقتصادی

 سه هاانگلیسی. است یافته راه زبانها سایر به و شده گرفته «اینترپرینیورشیپ» فرانسه زبان از اصل در کارآفرینی

 . کارفرما متعهد، ماجراجو، اند:گرفته بکار کارآفرینی در خصوص را متفاوت اصطالح

 است:  آمده ذیل در که است شده نیز دیگری تعریفات از کارآفرینی

 بر تکیه با موجود فرصتهای و امکانات از گیریبهره نو، و تازه هایاندیشه ارائه از فرایندی کارآفرینی 

 .است خطر پذیرش و آن به مربوط کار و دانش، پیشه

 کاالست و اطالعات خدمات، مبادله انجام و ایده، تولید زایش میان پلی کارآفرینی. 

 و منابع از برداریبهره تا دهدمی قرار یکدیگر کنار در را گوناگون عوامل که است عاملی کارآفرینی 

 شوند ایجاد خالق و وربهره مؤسسات و گردد میسر ملی منافع تأمین وریبهره جهت در آنها فعال شدن

 .باشند همه جانبه توسعه و رشد بموج که
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 با و تازه هایفرصت شناسایی و خالق و نو هایایده به کارآفرین فرد که است فرآیندی کارآفرینی 

کند می رشد یابنده و نوآور و جدید سازمانهای نو، شرکتهای و و کار پیشه ایجاد به مبادرت منابع، بسیج

 جامعه به تازه خدمت یا عرضه محصول به منجر ت،اس ریسک و خطر پذیرش مستلزم که فرآیند این

 .شودمی

 کارآفرینان و هاییفرصت از گیریبهره و نوآور و خطرپذیر هایفعالیت و رفتارها به ناظر کارآفرینی 

    و هااندیشه بر تکیه با و شمرندمی غنیمت را هاییخطرپذیری، فرصت با همراه که هستند کسانی

 .کنندمی جستجو سودآوری برای تازه هایراهکار خویش هایتجربه

 از عبارت کارآفرینی .شودمی تازه تقاضای یا رضایتمندی ایجاد به منجر که است فرآیندی کارآفرینی 

 هافرصت از گیریبهره منظور به منابع از فرد به منحصر ایتشکیل مجموعه راه از ارزش ایجاد فرآیند

 .است

 و آموزشی بلندمدت فرآیند کارآفرینی .است هدایت کننده یرویین و راهبردی ایپدیده کارآفرینی 

 خانواده پایگاه از هایبرنامه اجرای و پژوهشی و آموزشی نظام در ریزیبرنامه مستلزم که است پرورشی

     کشور اقتصادی هایچرخه فعالیت درآمدن حرکت به باعث و است سازمان و دانشگاه تا مدرسه و

 شود.می

 و انسانی نیروی از مؤثر گیریبهره و تازه مشاغل ایجاد به و است اجتماعی دگرگونی عامل کارآفرینی 

 انجامد.می طبیعی منابع

 دهدمی توسعه را وریبهره زاییاشتغال از گذشته که است کسی کارآفرین. 

 ارتباط قطعیت دمع با را مخاطره: از عبارتند که اندشمرده بر کارآفرینی بر را ویژگی دوازده لینک و هربرت

 رئیس یا مدیر است، صنعتی رهبر است، گیرنده تصمیم است، است، مبتکر مالی سرمایه کننده عرضه میدهد،

 بکار است، تجاری شرکت است، مالک اقتصادی منابع کننده هماهنگ یا دهنده سازمان است، پیمانکار است،

        بکار مختلف مقاصد جهت را منابع که است فردی و است کارفرما و حاکم است، تولیدی عوامل گیرنده

 گیرد.می

 :است کرده هدایت جلو به را کارآفرینی وسیع، موج سه 4114 دهه تا
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 شرکتهای تاریخچه و کارآفرینان زندگی کتابهای انتشار قالب در تحقیق و مطالعه 1 عمومی اول: انفجار موج

 شد. شروع 4134 دهه اواسط از که ثروت خلق سریع هایشیوه و شخصی وکار کسب ایجاد چگونگی آنها،

 دهه از که است بازرگانی و مهندسی هایحوزه در کارآفرینی آموزش هایرشته ارائه شامل موج دوم: این موج

 شد. پا به 4114

 بنگاههای و کارآفرینی زمینه در وسیعتر تحقیقات به دولتها مندیعالقه افزایش شامل موج سوم: این موج

 کوچک شرکتهای رشد تشویق مدیریتی، و روانشناسی علوم اقتصادی، دیگر هایشاخه به آموزشها نشر کوچک،

 .آغاز شد 4114 دهه اوائل از که است صنعتی نوآوریهای خصوص در تحقیقات انجام و

 .کند تقبل و اداره سازماندهی، را اقتصادی فعالیت یک هایمخاطره شودمی متعهد که است کسی کارآفرین لذا،

 وریبهره دارای حوزه یک از را اقتصادی منابع که کسی»: گویدمی کارآفرین تعریف مورد در سی، باتیست ژان

 «.کندمی منتقل باالتر سود و وری دارای بهره های حوزه به تر پایین سود و

 به و سازدمی هیچ از را ارزشی با چیز و کندمی تبدیل واقعیت به را جدید ایده که است کسی کارآفرین اصوال،

 دارد: وجود نکته چند تعریف این سه در بنابراین. کندمی معرفی جامعه

 است. نوگرا و جدید فکر اهل کارآفرین 

 است. جدید کار و کسب یک ایجاد فرایند در کارآفرین 

 شود. منجر جدید خدمات یا جدید محصول به بایستی حتما وی هایفعالیت و زحمات نتیجه 

 مطالعه کارآفرینان شخصیتی هایویژگی زمینه در بوید.پی دیوید و بگلی توماس 4114 دهه میانی سالهای در

 کردند: بخش تقسیم پنج به را آنها هایویژگی  و کردند

 موفقیت کسب به نیاز 

 کنترل مرکز 

 ریسک تحمل 

 ابهام وضع با رویارویی 

 بر گذشته در آنچه با را کارها درست دادن انجام یعنی است بازآفرینی کارآفرینان، ای حاشیه ویژگیهای از

 پیتر عقیده به که را برد و کارمندانی باال را کارآیی و کند بازآفرینی و جابه جا کند می دیکته یا تحمیل سازمان
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 دست هوشمند سازمان و محیط به بخشند و و تعالی دهند تغییر را است نمانده باقی برایشان تغییر برای رمقی سنج

 .یابند

 نام( کار، سرمایه زمین، نیروی) تولید عوامل از موثر کارگیری به در توانمی کارآفرینان عمومی یهایویژگ از

 موفق کارآفرین اصوالً یک که زیرا ندارد سرمایه کمبود در مورد ایو بهانه ماندنمی منتظر کارآفرین یک .برد

 می فراهم نیاز این تامین برای را سرمایه الزم و دموا انسانی، نیروی سپس و یابد می و بیند می را جدید نیاز ابتدا

 .آورد

 کند:می بیان کارآفرین برای را ویژگی چهار( 4111) لیبنشتاین

 سازدمی مرتب و یکپارچه را بازارها. 

 نماید پر را بازار هایشکاف و ها خالء. 

 نماید هاسازمان و ساختاری تغییرات درگیر را خود وقت، صرف با. 

 نماید مهیا محصول یک بازاریابی و تولید برای را عوامل کلیه. 

 است: کرده مشخص موفق کارآفرینان همه برای را ویژگی سه( 4111) یرلوف همچنین، کی

 کند شناسایی را جدید فناوری و تقاضا در تغییرات از ناشی تجاری هایفرصت باید کارآفرین: نوآوری. 

 شرکت یک برای آمیز مخاطره سرمایه کردن اهمفر و یافتن به تمایل توانایی: گذاری سرمایه. 

 شرکت کار به ازشروع پس مدیریت اعمال. 

 گیرد:می قرار بحث مورد مختلف جهت سه از کارآفرینی اهمیت بخش

 از که است آن دهنده نشان گرفته، صورت آمریکا متحده ایاالت در که مطالعاتی: اشتغال نظر از 

 و کسب تاسیس و ایجاد از ناشی شغل میلیون 9/3فاصله  در شده ایجاد جدید شغل میلیون بیست

 اشتغال بیشترین شمسی هجری 4913 تا 4933 سالهای فاصله در 4113 -4114. است بوده جدید کارهای

 4914 دهه در این مشاغل، از حمایت عدم دلیل به که است بوده «فرما خویش» صورت به ایران در

 و آمدمی عمل به جدی حمایت فوق ساله بیست فاصله در اگر یکهحال در شدیم، بیکاری بحران با مواجه

 .شدیممی   مواجه کار نیروی کمبود با 4914 دهه در گرفتمی کار را به نفر یک نفر هر

 وابستگی و خواری رانت با نباید را کارآفرینی: اجتماعی عدالت نظر از کارآفرینی اهمیت 

 از عظیمی گروه تا میگردد موجب رشد کارآفرینی. گرفت اشتباه دولتی قدرتهای با سرمایه صاحبان
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 خالء وضعی چنین که شوند کار و کسب بازار وارد باال خیلی امکانات با نه جدید مشاغل صاحبان

 بیشتر تحقق برای و انجامید خواهد اجتماعی عدالت تحقق به که کندمی پر را غنی و فقیر شکاف عظیم

 .باشد متوسط گروه این جهت در اداری حقوقی، مالی، رراتمق و قوانین است الزم موضوع این

 بر و هستند ناپذیر تفکیک مقوله دو کار و کسب و فرهنگ: فرهنگی نظر از کارآفرینی اهمیت 

-می  کار و کسب گسترش و تحرک موجب فرهنگ کارآفرینی گسترش لذا،. گذارندمی اثر همدیگر

 عدم انزوا و فرهنگ باید نتیجه، در. یافت خواهد ایشافز اشتغال سطح فرهنگی چنین توسعه در و شود

 مال و شاد روحیه بستر در را خالقیت و ابتکار فرهنگ عوض، در. نمود رنگ کم را اجتماعی تحرک

 ایگنجینه. است ثروت و هستی منشاء خداوند که گفت باید .داد گسترش باید مالی توانگری و اندوزی

 به بستگی این دستیابی و کنند، استفاده آن از تا داده عقل انسانها به آفریده، خلقت و زمین کره در بزرگ

 .دارد کشورها لیاقت به بستگی کالن سطح در و انسانها لیاقت

 

 سازی زمینه و آموزش مرحله در کارآفرینی موانع

 عالی: آموزش ضعف 

 و کارشناسی دوره در هک برخوردارند اهمیتی چنان از کارآفرینی مباحث آمریکا، و اروپایی کشورهای در

 اهمیت جهت به شود؛می ارائه کارآفرینی عنوان با درس یک حداقل دانشگاهی هایهمه رشته ارشد کارشناسی

 درس این در شده ارائه هایمهارت آن، از شده مشاهده زیاد بسیار همچنین منافع و درس بودن کاربردی موضوع،

 در بیشتر توجه علیرغم ایران، در لیکن. شوندمی تعیین ن اقتصادیکال هایسیاست و اهداف با سب متنا و دقت به

 از خارج آموزشی هایدوره به و نیست گیرندگان مشخص تصمیم برای موضوع اهمیت هم هنوز اخیر، هایسال

 کالن هایسیاست با متناسب یک نظام در نیز، شده ارائه هایآموزش این، بر عالوه. است شده اکتفا درسی برنامه

 .است نشده تهیه کشور

 حکومت: از انتظارات 

 فارغ و دانشجویان و جوانان برای «اشتغال ایجاد» کاندیداها اصلی ایھشعار از یکی انتخابات موارد همه در غالبا

 هستند این منتظر همواره و رفته باال دولت از جوانان انتظارات که است شده امر باعث این. است بیکار التحصیالن
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 کارمندی ایھشغل سمت به جوانان لذا تمایل. درآورد خود استخدام به را آنها دولت، نام به اییکارفرم که

 است. شده منحرف

 گریزی: ریسک 

 های حرفه سمت به را کرده تحصیل قشر حتی جوانان، غالب که است ای گونه به جامعه و مدرسه خانواده، محیط

 دهد. می سوق ریسک بدون مطمئن و درآمد با

 ثروت: و پول به نادرست نگرش 

 نگرش جامعه در گرفته شکل فرهنگ بهتر، زندگی برای «ابزار» یک عنوان به اسالم، در ثروت تقدس علیرغم

 به نه افراد ترتیب این به. شودمی نگریسته دزد و شیاد چشم به همواره ثروتمند به و پول نداشته به نسبت درستی

 بیشتر هستند. درآمد کسب صحیح هایراه یافتن نبالد به و نه روندمی خود شخصی نفع دنبال

 هایاز فرصت یکی مدرسه و خانواده بر افراد: عالوه توانمندسازی و کار حین آموزش به توجه عدم 

-نمی آن توجهی به کشور در که است کار حین آموزش کارآفرینی هایمهارت آموزش مناسب

 .شود

 به را خود دختر دهند می ترجیح معموالً ها خانواده اسفانهازدواج: مت امر در ها خانواده پایین رغبت 

 .کارآفرین یک به تا بدهند کارمند یک

 منع مدرسه به رفتن از دختران هنوز هاخانواده و روستاها از بسیاری اجتماعی: در و فرهنگی موانع 

 .شوندمی

 طرف از خانم صیالنالتح فارغ و دانشجویان اقتصادی: برای هایفعالیت در مشارکت اجازه عدم 

 آنها همسران

 محلی هنجارهای لحاظ از مردان با مواجهه بودن ناپسند 

 پذیری مسئولیت از نگرانی 

 کار ابزار نداشتن و سرمایه کمبود 

 مردان با زنان برابری عدم 

 توسعه و دانشگاهها در تحول بودن بر زمان و پیچیدگی و دولت، و بازار دانشگاه، رابطه ناکارآمدی 

 دانشگاهی فرینیآ کار
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 عدم. کارآفرینی اهمیت با ارتباط در سیما و صدا خصوص به گروهی هایاز رسانه کافی تبلیغ عدم 

 .جامعه بر حاکم های ارزش سایر مقایسه با در اقتصاد به کافی توجه

 هاسرمایه فرار موجب سیاسی دالیل به خود این که آن رشد و گذاریسرمایه برای کافی امنیت عدم 

 شده. زهامغ و

 

 دانشگاهی کارآفرینی توسعه درجهت استراتژیکی وکالن جامع الگوهای

 کارآفرین هایدانشگاه ایجاد 

 حمایت کارآفرین افراد از مراکز این و شوندمی خلق آن در جدید مشاغل که است مکانی کارآفرین، دانشگاه

 به دسترسی امکان کارآفرینان نتیجه در .است بازاریابی و مالی آموزشی هایحمایت شامل حمایت این. کنندمی

 شودمی فراهم امکاناتی گذاران سرمایه هایی برایدانشگاه چنین در .کنندمی پیدا را... و آزمایشگاهها هاکتابخانه

 و از شده بینی پیش آنها مشکالت تا شودمی همکاری آنها با. آورند فراهم را کار و کسب جدید مراکز تا

 این در. است بازاریابی و مالی حیطه در ارزشمند ایتجربه خود که کنند استفاده دهآم بدست هایفرصت

انجام  نیازمندند نیز دولتی هایکمک به خصوصاً و دارد ایویژه مالی اهمیت ذخایر آوردن گردهم دانشگاهها

-ویژگی نیز از مالی یرذخا از بهینه و استفاده است هزینه کم روز فناوری با همراه اقتصادی و تجاری هایپروژه

 .است بازار در دهی سرویس و فعالیت برای تقاضا وجود دیگر مهم نکته. باشدمی کارآفرینان شاخص های

 .بود خواهند رو پیش جدید هایفناوری توسعه در مسلماً شوندمی مندبهره دانشگاهها این از که مشاغلی

-شود میمی محسوب سازمان یک عنوان به نیز دانشگاه هک آنجایی از و دارند ویژگیهایی کارآفرین سازمانهای

 .داد دانشگاه بسط به نیز را ویژگیها این توان

 صنعتی هایمحیط و صنعت با دانشگاه ارتباط 

 نیز آن فناوری مزایای از باشند ارتباط در کارآفرین دانشگاه خصوص به دانشگاه، یک با که صنعتی شرکتهای

 دل از شرکتها این ایجاد و شده تکمیل دانشگاهها صنعتی و علمی رآیندهایف جهت این به جویندمی بهره

 کارآفرینی مدیریت و دانش از ای باید مجموعه دانشجویان هامجموعه این در. دهدمی رخ دانشگاهی پژوهشهای

 رصه صنعتع در فعالیت به شروع دهدمی قرار آنها اختیار در دانشگاه که الزم امکانات با و آموخته تواما را

 آمادگی با و کم کم شرکتها این و شده مهیا خصوصی شرکتهای ایجاد امکان معموالً مواردی چنین در. نمایند
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 این ضمن بود خواهند مندبهره دانشگاه پشتیبانی و حمایت از همچنان ولی شوند ها جدادانشگاه از توانندمی کامل

 کمک دانشگاهها آوری فن و تحقیقات توسعه و هاپروژه یاجرا به موفقیت صورت در نیز صنعتی مراکز این که

 از و هاتکنولوژی دانشگاه و دانش از صنعتی مراکز که است جانبه دو ارتباطی ارتباط، این. نمود خواهند

 مندبهره مراکز این مالی هایکمک از نیز دانشگاه و گرفته بهره استعداد با و خالق کارآفرینان و دانشجویان

 خواهد سریعتر و سهلتر صنعت و علم پیشرفت کارآفرینی با مرتبط صنعتی و علمی تسهیل روابط با. دبو خواهد

 است. تحقیقی و صنعتی شرکتهای و مؤسسات های کارآفریندانشگاه از حمایت در مؤثر نهادهای از یکی. گشت

 

 عالی آموزش مراکز در کارآفرینی هایقابلیت توسعه و افزایش برای پیشنهاداتی

 مجازی های آموزش خصوص به آموزش توسعه. 

 اجتماعی و صنعتی، اقتصادی علمی، هایرشته ویژه کارآفرین مربیان تربیت. 

 کارآفرینی رسانی اطالع و نشریات توسعه. 

 کارآفرینی هایپژوهش توسعه. 

 کارآفرینان از حمایت هایشبکه و نهادها تاسیس و ایجاد. 

 دانشگاهها کارآفرینی مراکز توسعه. 

 صنعت و دانشگاه بین مثبت تعادل ایجاد. 

 اجتماعی و اقتصادی تحرک جهت در فرهنگ تحول 

 ترویجی ابزارهای از استفاده 

 آورد عمل به کارآفرینان از رسانیاطالع و ارزشی حقوقی، قانونی، تکنولوژیکی، حمایتهای باید دولت. 
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 هادانشگاه آینده بر مؤثر کالن روندهای

 ها دانشگاه هایفعالیت با مرتبط المللیبین و ملّی سطح بر حاکم کالن روندهای روی اصلی کیدتأ بخش این در

 مؤثر کالن روندهای ادامه، در. شودمی مختلف جوامع در دانشگاهها رفتار و نقش تغییر به منجر که استوار است

 .شوند می ارائه

 ملّی سطح در کالن روندهای

 کشور اقتصادی رویکرد تغییر و نوآوری و فناوری علم، توسعة به جامعه نیازهای افزایش: 4 کالن روند

 به اخیر دهۀ چند در کشورها پیشرفت در نوآوری و فناوری علم، نقش افزایش دانش بنیان: سمت اقتصاد به

-می نمایان پیش از بیش را بنیان دانش اقتصاد به توجه ضرورت امر همین .است یافته افزایش چشمگیر ای گونه

. کند ارائه را آن به متناسب پاسخ بایستیمی دانش توسعۀ مهمترین نهادهای از یکی مقام در دانشگاه و کند

 هایتحریم همچون بیرون، محیط از حاصل هایتکانه توجه به با و اخیر لهای سا در کشور اقتصاد همچنین،

 با مقاومتی و بنیان دانش اقتصاد ۀتوسع محل کشور از نیازهای رفع روی بیشتری تمرکز فناوری، و اقتصادی

 .است داشته نخبگانی جامعۀ و ها دانشگاه محوریت

 در: مشاغل ماهیت شدن ترپیچیده و هادانشگاه آموختگاندانش بین در بیکاری افزایش: 2 کالن روند

که  بوده متغیر درصد 24/ 1 تا 41/ 9 میان های باز در دانشگاهی آموختگان دانش بیکاری میزان گذشته دهۀ

 ایاالت همچون کشورهایی برای آمار این. است کشورمان تحصیل کرده جوانان بیکاری باالی آمار نمایانگر

 که، حالی در. است شده گزارش 2449 سال در درصد 3 زیر جنوبی کرۀ و نروژ آلمان، کانادا، متحده امریکا،

 بوده درصد 1/ 1 است ایران با مشابه حدودی تا علمی هایشاخص در که ترکیه برای ، 2449 سال آن در میزان
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 نها آ ای ترکیه همتایان به نسبت ایرانی آموختگان دانش برابری 2/ 3 از بیش بیکاری نرخ دهندۀ و نشان است

 .است

 ایران در دانشگاهی آموختگاندانش اشتغال وضعیت

 

توجه  باید. است کرده ایجاد جامعه در را نگرانی از موجی هادانشگاه آموختگاندانش بین در بیکاری نرخ افزایش

 الزم در هایتوانمندی بایست می و است آموختگان دانش پذیری اشتغال سطح افزایش مسئول دانشگاه که داشت

 فضای کسب توسعۀ میان، این در. سازد فراهم جدید هایمحیط در دانشجویان اشتغال برای را گوناگون هایزمینه

 .رودمی شمار به دولت اقدامات اهمّ از اشتغال ایجاد و گذاری سرمایه برای بمناس بستر ایجاد و وکار
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 و عمومی هایبودجه به اتکا با هادانشگاه در ایتوسعه منسجم ریزیبرنامه امکان نبود: 3 کالن روند

 نظر به ،بودجه افزایش بخش در آن روی پیش مشکالت و دولت جاری هایهزینه باالی حجم به توجه با: دولتی

 فراهم دولتی و عمومی منابع از هادانشگاه نیاز مورد بودجۀ قابل توجه افزایش امکان آتی دهۀ در رسد کهمی

 منابع به نیاز دولتی منابع از استفاده کنار در خود کنشگری و نقش گسترش برای هادانشگاه همین منظور، به. نباشد

 و محوری جامعه مستقیم، کارآفرینی محل از عمدتاً بایستیمی مهم ینا. دارند افزونتری و تر، جدیدترمتنوع مالی

 .شود حاصل اجتماعی و اقتصادی صنعتی، نهادهای با تعامل در هاآفرینی دانشگاه ارزش

 نیاز: پیشران و جدید هایفعالیت به ورود برای مالی منابع به ها دانشگاه فزایندة نیاز: 1 کالن روند

 بسیاری .است تغییر حال در شدت به پیشران و نوآورانه فعالیتهای به ورود برای جدید هایزیرساخت به دانشگاهها

 نها روزرسانی آ به و قدیمی می شوند سرعت به هها( آزمایشگا مثال، )برای هها دانشگا تجهیزات و زیرساختها از

 نالمللی و بی ملّی سطح در ها فعالیت ۀتوسع به دانشگاهها نیاز همچنین،. دارد قابل توجهی مالی منابع تزریق به نیاز

 نانو،که و شناختی و زیستی جدید یهای فناور به ورود مانند. است گسترده تر و جدید مالی منابع نیازمند نیز

 .است دانشگاهی زیرساختهای توسعۀ جهت باال هزینه های صرف نیازمند

 با مرتبط قراردادهای حجم افزایش در را رشدی روبه مسیر کشور پیشروی های دانشگاه اخیر، سالهای در

 و آمار اگرچه، اندکرده طی غیردولتی و دولتی شرکتهای و اجرایی دستگاههای با اقتصادی و تحقیقات صنعتی

 در هنوز امر این از حاصل منابع ولی دارد ها دانشگاه صنعتی قرادادهای و تعداد حجم افزایش از اطالعات نشان

 الزم زیرساختهای تامین و جدید های حوزه به ورود برای را دانشگاهها نیاز تواندنمی و باشدجهانی نمی مقیاس

 .آورد فراهم
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 عتف وزارت زیرمجموعه هایدانشگاه صنعتی قراردادهای رشد میزان

 

 پی در: کشور از خارج با داخل علمی هیئت اعضای مزایای و حقوق فاصلة افزایش: ۱ کالن روند

 به مرور دولت، بودجۀ به هها دانشگا علمی هیئت اعضای مزایای و حقوق وابستگی و کشور در ارز نرخ تغییرات

کشورها  سایر علمی هیئت اعضای درآمد متوسط با ایران در علمی هیئت اعضای دریافتی حقوق فاصلۀ زمان

نیز،  کشور داخل در دیگر مشاغل در هم سطح و مشابه هایتخصص در فاصله این حتی. است یافته افزایش

عمومی  منابع محل از فاصله این ترمیم به نسبت دولت دشوار، شرایط از عبور با که رودمی انتظار. است ملموس

شرایط  بهبود برای دولت بودجۀ جز به را دیگری مالی منابع بایستیمی هادانشگاه حال، عین در. کند اقدام کشور

 .کنند تأمین خود جوان علمی هیئت اعضای به ویژه علمی، هیئت اعضای معیشتی
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: دولتی و عمومی منابع محل از نیاز مورد تمام وقت پژوهشگران مالی تأمین امکان نبود: 6 کالن روند

هیئت  اعضای بر افزون جامعه، و صنعت با بیشتر ارتباط ایجاد و خود پژوهشی هایپروژه انجام برای ها دانشگاه

پژوهشگران  بالقوه منبع دو پسادکترا محققان و دکترا دانشجویان. هستند تمام وقت پژوهشگران نیازمند علمی،

 کارگیری به امکان تاکنون محور آموزش هاینگاه دلیل به کشور هایدانشگاه در. روندمی شمار به تمام وقت

 پرداخت امکان نیز دولتی و عمومی منابع. است نشده فراهم تمام وقت و جدی ایگونه به بالقوه منبع این دو

 هاهزینه این جبران برای دانشگاهها و کنندنمی فراهم را پژوهشگران از گروه این به مربوط هایهزینه قوق وح

 .هستند نوین رویکردهای با جدید و متنوع مالی نیازمند منابع

 4333تا  4336نسبت اعتبارات پژوهشی به بودجه عمومی دولت طی سال های 

 
 

 4333تا  4336ها به بودجه مصوب آنان طی سال های کتنسبت اعتبارات تحقیق و توسعه شر
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 المللیبین سطح در کالن روندهای

 و محتوا سریع شدن منسوخ و نوآوری و فناوری علم، حوزة در تغییرات باالی سرعت: 4 روندکالن

 افتهی افزایش چشمگیری شکل به هانوآوری و فناوریها علوم، در تغییرات سرعت :جاری های تحصیلیرشته

. شوندمی منسوخ سرعت به و است دهه یک از کمتر علوم ایپاره عمر از موارد، برخی در که ایگونه به است،

 تبدیل فناوری و علمی توسعۀ در سدی به نها آ محتوای و تحصیلی هایبه رشته سنتی نگاه تا شده سبب امر همین

 .شود

 حل و نوآوری کارآفرینی، سمت به جهان تربر های دانشگاه های شاخص رویکرد تغییر: 2 روندکالن

 و کارآفرینی هایشاخص دنیا، اول تراز هایدانشگاه از جهانی ارزیابی هایشاخص در جامعه: نیازهای

 در خود جایگاه حفظ برای کشور برتر دانشگاههای. است شده پررنگ گونۀ قابل توجهی به جامعه در اثرگذاری

 .کنند ایفا بیشتری نقش نوآوری ینی وکارآفر حوزۀ در بایستی می آینده

 و آموزشی محتوای انتقال در نوین هایفناوری توسعة و آموزشی هایه شیو تغییر: 3 روندکالن

 پژوهشی و آموزشی مفاهیم انتقال نوین هایشیوه و هافناوری توسعۀ و آموزشی هایشیوه تغییر: پژوهشی

 نوع و است شده دنیا هایدانشگاه در آموزشی نظام در گرفش تحولی به منجر های الکترونیکیآموزش همچون

 هایهزینه افزایش به توجه با آینده در نیز ایران دانشگاههای. است داده قرار تحت تأثیر را دنیا در ها آموزش

 خود سنتی روش در بازنگری نیازمند مفاهیم انتقال نوین روشهای از باالتر برخی وریبهره و دانشگاهها جاری

کسب و  هایمدل در نانوفناوری و مصنوعی هوش اطالعات، فناوری از جمله جدید فناوریهای واقع، در. ستنده

 با دانشگاهی نیازمند فناوریها باالی تغییرات سرعت آنکه ضمن کنند،ایجاد می را اساسی تغییراتی دانشگاهها کار

 .گذارد اجرا به را خویش درونی تغییرات و دهد پاسخ سرعت بتواند به که است چابک و منعطف ساختارهایی
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 هادانشگاه آینده در محوری تغییرات

 نقش جهت حفظ دانشگاهها کنونی رویکرد در جدی تغییراتی به نیاز نشانگر باال در مطرح شده روندهای کالن

 تحول دستخوش در ایران را هادانشگاه آیندۀ زیر محوری تغییر هشت اساس، این بر. است جامعه در کنشگری

 این تأثیر تحت متفاوتی میزان تعریف شده به کارکردهای و خود محیط به توجه با هادانشگاه البته. کرد خواهند

 گرفت: خواهند قرار تغییرات

 از جامعه با نیازهای مرتبط فعالیتهای سمت به حرکت و پیرامونی جامعۀ با تعامل در تغییر ضرورت: 4 محوری تغییر

  محیطی: انتظارات به پاسخگویی برای نوآورانه و رینانهکارآف شهای رو طریق

 توانمندی وکارایی ها،قابلیت کنار در آموختگان دانش اجتماعی بصیرت و نظر وسعت تقویت: 2 محوری تغییر

 برای امری کلیدی آموختگان، دانش شهروندی و اجتماعی اخالقی، هایقابلیت دانش آموختگان؛ ایحرفه

 سیاسی و فرهنگی جهان اجتماعی، به بخشی وسعت با که واقعیتی. است کارآفرین و محور جامعه هایدانشگاه

 و بهزیستی امکان. باشد بهتر هایامکان باید حامل که ایآینده بهتر، ایآینده خلق به تعهد و اجتماعی کنشگران

 منافع به اهتمام و معج در زندگی و پذیریاخالقی، مسئولیت هنجارهای و هاویژگی مدار بر اخالقی زیست

 .بخشدمی قوت را و مدنیت صدر سعه دیگران، حقوق به احترام و جمعی

 نقش فعاالنۀ پذیرش و کشور اقتصادی پایدار توسعۀ فرایند در دانشگاه نقش در تغییر ضرورت: 3 محوری تغییر

    ویژگی توجه به با ختگانآمودانش و دانشجویان پذیریاشتغال و آفرینیاشتغال توان افزایش در هادانشگاه

 .محور دانش و جدید هایشغل
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 و افزایش بسترها و ها دانشگاه گیریتصمیم نظام در مدیریتی و ساختاری تغییرات ضرورت: 1 محوری تغییر

 و توسعه هدف با و اجتماعی اقتصادی صنعتی، از اعم جامعه گوناگون بخشهای با دانشگاه تعاملی هایزیرساخت

 .ترمنعطف و ترهای سریعحلراه ارائۀ و پاسخ منظور به مختلف هایزمینه در کشور پیشرفت

 محل فعالیتهای از آن به بخشی تنوع و افزایش و دانشگاه درآمدی منابع سبد در تغییر ضرورت: ۱ محوری تغییر

 فرایندهای و شهادر رو بازنگری همزمان، و عمومی بودجۀ منابع به وابستگی کاهش و آفرینارزش و کارآفرینانه

 .جاری هایهزینه کاهش منظور به امور انجام جاری

 و برای پذیرش زیرساختها تغییر سمت به حرکت و دانشگاه سنتی مفاهیم در تغییر ضرورت: 6 محوری تغییر

 و جامعه رفع نیازهای محوریت با دانشگاه در بهره وری و پذیری انعطاف کیفیت، همچون مفاهیمی اجرای

 .کارآفرینی

   تعریف  همچون مواردی در دانشگاه جاری کارکردهای به نسبت نگرش تغییر ضرورت: 7 محوری تغییر

 علمی، اعضای هیئت ارتقای و جذب نظام دانشجو، پذیرش نظام تخصصی، محتوای تدوین تحصیلی، هایرشته

 و آموزشی و روشهای رینوآو و رشد مراکز و ها پارک دانشگاهی، و بنیان دانش شرکتهای ایجاد در بسترسازی

 نقاد عقل و عاقله قوه عنوان مرکز به دانشگاه که مهم این به توجه. دانشگاه مختلف سطوح در توانمندسازی

 و حفظ افزایش تا می کند آموختگان تعریف دانش و دانشجو بینش و بصیرت فهم، تقویت در را خود رسالت

 .حافظه و ذهن در هاداده انباشت
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 شاخص های جامعه اساس بر کشور دانشگاههای توسعۀ شاخص های روزرسانی به ضرورت: 8 محوری تغییر

  و افق گشایی به علم نهاد پویایی که چرا جهانی، سطح در ملّی توان نمایش جهت کارآفرینی و محوری

 .است نو هایپرسش طرح و تازه هاینوآوری

 بازآفرینی نقش برای گوناگون سطوح در جامعه نهادهای سایر با تعامل سطح ارتقای ضرورت :3 محوری تغییر

 .و پایدار پیشرو جامعۀ تحوالت مبدأ مثابه به مردم آحاد و مسئوالن، گذاران، سیاست میان در دانشگاه

 

 آینده در هادانشگاه بر حاکم هایارزش

 اصلی نواحی یژگیو. است دانشگاهی نوآوری نواحی دنیا در پیرامونی جامعۀ با دانشگاه تعامل نمادهای از یکی

 مشارکت باالی و آن پیرامونی محیط و دانشگاه هایویژگی با سازگار های بوم زیست از گیریبهره نوآوری

     مراکز رشد، و هادهندهها، شتابنوآفرین و هاشرکت. است نوآور جامعۀ نماد مثابه به خصوصی بخش

 و مراکز هاپژوهشکده فناوری، هایمجتمع اشتراکی، کار فضاهای جسورانه، گذاریسرمایه هایصندوق

 دانش رویکرد اقتصاد با و دانشگاه پردیس خارج و داخل در نوآور بوم زیست تشکیل دهندۀ نوآوری و تحقیقاتی

 انسانی علوم و و مهندسی فنی هایحوزه در کشور پیشرو هایدانشگاه از برخی اخیر سال چند در. هستند بنیان

 .اندکرده را آغاز خود پیرامونی جامعۀ با بیشتر تعامل و نوآوری احینو ایجاد سمت به حرکت

 آموزشی، کارکردهای و هاارزش حفظ بر افزون کارآفرین و محور جامعه دانشگاه شد، اشاره آنچه براساس

 حوزۀ در جدید هایمسئولیت زمینۀ در مذهبی و دینی باورهای و ملّی فرهنگ غنی پیشینۀ به و توجه پژوهشی

 کند:می تأکید زیر کلیدی ارزش چهار بر و کارآفرینی محوری معهجا
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 دانشگاهی محیط سالمت حفظ جهت در دینی باورهای و اخالقی مبانی تقویت بر نهادن ارزش و توجه :4 ارزش

 .آرمانها به دستیابی برای آن اعتالی مسیر و استمرار

 در لیکن دانشگاه؛ به ورود جهت جامعه افراد آحاد برای آموزشی عدالت و فرصت برابری به توجه :2 ارزش

 محقق زمانی مهم این. است کلیدی واقعیتی دانشگاه نهاد برای نیز اموختگان دانش کیفیت امر این فرصت کنار

 .نباشد ورود آسانی به دانشگاه از که خروج شد خواهد

 و مسئولیت پذیری روحیۀ ی،آفرین ثروت و کارآفرینی نوآوری، گفتمان سازی مسلط و نهادن ارزش :3 ارزش

 .بشری جامعۀ نیازهای رفع در کارآفرینانه روشی با هادانشگاه کنشگر و مشارکت فعال

 نوآوری، علم، مرزهای در جهان برتر کارآفرین و محور جامعه هایدانشگاه بین در پیشگامی :1 ارزش

 .آفرینی و ارزش کارآفرینی

 نزد کارآفرینانه و نوآور خالق، ذهنی الگوهای و هامهارت توسعۀ به نهادن ارج و پشتیبانی توجه، :۱ ارزش

 .علمی هیئت اعضای و کارکنان پژوهشگران، آموختگان،دانشجویان، دانش

 

 کالن هایسیاست

 خود و اقدامات راهبردها بایستی می کارآفرین و محور جامعه هایدانشگاه بر تأکید با ایران در آینده هایدانشگاه

 آتی اقدامات و راهبردها بر کلیۀ هاسیاست این که است بهتر. نهند بنیان نگر جامع و کالن هایسیاست اساس بر را

 هها دانشگا در کارآفرینی و محوری محوریت جامعه با کالن سیاست هفت اساس، این بر. باشد حاکم هادانشگاه

 گیرد:می قرار مدنظر
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 محوریت قرارگیری با هادانشگاه نوآوری و فناوری لمی،ع بنیۀ تقویت و دانش مرزهای در حرکت :4 سیاست

 .جهان محور جامعه و کارآفرین نوآور، برتر هایدانشگاه بین در

 کدام که هر اجتماعی -فرهنگی و پژوهشی آموزشی، گانه سه های عرصه در نگری جامع سیاست :2 سیاست

 و همراه و همزا بلکه، مستقل نیسنتد تنها نه ها رصهع این که است امر این بر تاکید دارند، خود کانون در را امری

 عرصه در و روز، مهارت و درست دانش انتقال آموزش، درحوزه ویژه کار واقع، در. هستد یکدیگر وامدار

 خوب هنر اجتماعی -فرهنگی حوزه و برای فناوری و دانش جهانی مرزهای توسعه در شدن سهیم پژوهش

 شایسته زندگی یک های بایسته به نسبت فعال آگاه و هایانسان حضور و بودن خوب شهروند کردن، زندگی

 گانه سه که است مهم این متضمن دانشگاهی اخالق که توجه داشت باید. است محوری و راهبردی ای وظیفه

 مورد کشور عالی آموزش نظام هایبرنامه و ها سیاست در توأمان اجتماعی -فرهنگی مدنیت و پژوهش آموزش،

 .باشند مداقه و ماهتما

شکل  به توجه فعالیت با جدید های عرصه و ها،گره نیازها، به نسبت دقیق نگاه داشتن و مداری مسئله :3 سیاست

 و ساختار تنظیم منظور به جهانی ای و منطقه ملی، مقیاس در ها نظام خرده و نظامها کالن در تازه مدارهای گیری

 ایجاد نیازمند دانشگاه حیث این از. الزم و مهارتهای فناوری دانش، سانی،ان نیروی تربیت برای دانشگاه مأموریت

 و جامعه نیازهای مسائل، حل به اولویت دهی بتواند تا دارد پیرامون خود فرا و پیرامون جامعه با ارگانیک ارتباطی

 محقق کارآفرینانه و نوآورانه های روش از استفاده با را ملّی و ایمحلی، منطقه سطح در آسیب پذیری کاهش

 .نماید
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 هاهای دانشگاهظرفیت به اجتماعی و اقتصادی هایبخش و هابنگاه مردم، دسترسی و ارتباط تسهیل :1 سیاست

 توسعه و مختلف هایمنابع بخش مدیریت و بسیج منظور به و هم مقاومتی و بنیاناقتصاد دانش تحقق منظور به هم

 دانشگاهها پایدار درآمدی منابع

 با مدت و طوالنی پایدار توسعۀ عامل مثابه به باکیفیت دانشگاهی فکری منابع و انسانی سرمایۀ به توجه :۱ ستسیا

 آنها آفرینی ارزش و کارآفرینی نوآوری، توسعۀ هدف

 باید دارد جایگاهی که و موقعیت به بنا دانشگاه فرامادی؛ ارزشهای تقویت و دانشگاه حرمت حفظ :6 سیاست

 هایشرکت و های اقتصادی بنگاه در مرسوم مادی هایارزش اسیر را خود و باشد معنوی یهاارزش شایق

 .نسازد تجاری

 با و متناسب منعطف ساختارهای ایجاد و دانشگاهها کنونی اجرایی ساختارهای کوچک سازی :7 سیاست

 دانشی و محلی های به ظرفیت توجه با ها دانشگاه به بیشتر عمل استقالل اعطای طریق از جدید نیازهای
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 پنجمبخش 
 چابهار دااگشنهراهبردی و عملیاتی  ربانهم
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بیشتر در بودجه یا طراحی  ریزیریزی وجود داشته است. ولی این برنامهها برنامهگیری دانشگاهاز ابتدای شکل

های دولت نیز مزید کمک اندیشیدند ود میمتر به آینده خوها کشد. دانشگاههای درسی خالصه شده میبرنامه

 بر علت بود.

رابرت کوپ معتقد است که برنامه ریزی کالسیک )سنتی( فرض می کند که سیستم دانشگاهی بسته است که در 

استراتژیک فرض بر این است  ریزیآن می توان برنامه ای منظم و قطعی را طراحی کرد. در صورتی که در برنامه

ی باز است که سازماندهی آن با توجه به اطالعاتی که از محیط درونی و بیرونی وارد سیستم می دانشگاه سیستم

شود، به طور دائم باید تغییر یابد. به نظر می رسد که برنامه ریزی خطی، که براساس الگوها و فرمول های ریاضی 

های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی یتانجام می گیرد، بتواند واقعیت را در کلیت آن درک کند، در حالی که موقع

 کنند.و... در حال تغییر جایی را در آن برای خود پیدا نمی

توان به موارد ذیل اشاره کرد: توجه به ابعاد کمی، باور پیش بینی ریزی کالسیک )سنتی( میهای برنامهاز ویژگی

ریزی الگوهای ریاضی در برنامههای میان مدت و درازمدت، بررسی درونی سازمان و بزرگ نمایی مفید بودن 

ریزی )توجه به تحلیل هزینه / ریزی به ابعاد نظری برنامهها و اولویت فنون برنامهآموزشی، باور به ثبات در سازمان

 منفعت، فنون بهینه سازی از طریق تحقیق عملیاتی، الگوهای شبیه سازی(.

بیند یزی کالسیک )سنتی(، دانشگاه را سیستمی باز میربرنامه استراتژیک در آموزش عالی، برخالف ریزیبرنامه

استراتژیک مفهوم تغییر در  ریزیو به عوامل درونی و بیرونی موثر بر عملکرد آن توجه جدی دارد. در برنامه

درون و بیرون دانشگاه از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، برنامه ریزی دانشگاهی اقدامی مداوم و پویا 

استراتژیک  ریزیمی شود و کیفیت پدیده ها را بیشتر از داده های کمی در تحول آن موثر می داند. برنامه قلمداد

در دانشگاهها نیز ابتدا در مدیریت توسعه پیدا کرده است و سپس وارد حیطه آموزش عالی و برنامه ریزی 

ان دانشگاه توجه دارد، زمینه را برای استراتژیک به پویایی سازم ریزیدانشگاهی شده است. از آنجا که برنامه

 رشد تفکر شهودی و اطالعات کیفی فراهم آورده است.
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 سنتی ریزیاستراتژیک و برنامه ریزیجدول مقایسه برنامه

 استراتژیک ریزیبرنامه سنتی ریزیبرنامه موارد مقایسه ردیف

 به بعد 4113از  4114قبل از  منشأ 4

 ربخشیاث کارایی ارزش مورد نظر 2

 باز بسته سیستم 3

 استقرایی قیاسی فرایند 1

 متغییر ثابت پیرامون ۱

 درونی و بیرونی درونی محیط 6

 کمی و کیفی کمی اطالعات 7

 متوسط و کوتاه و مداوم، نامتمرکز و منسجم طوالنی و مقطع، متمرکز و موازی دور 8

 سوال برانگیز قطعی ساختار 3

 تکاملی جزم گرا حیات 44

 برنامه تکاملی برنامه ایستا غائیت 44

 تصمیمات فعلی بر مبنای نگرش به آینده تصمیمات جهت یافته به سوی آینده محصول 42

 

 استراتژی تعریف

 مدیریت را کار اساس و کنندمی تعریف رقبا از سازمان تمایز برای فرد به منحصر مزیت یک ایجاد را استراتژی

 گانه سه شرایط باید که است اهداف به دستیابی روش و راه از خاص نوع استراتژی نهمچنی ،دانندمی تمایز این

 قرار رقابتی محیط در که سازمان و حیاتی مدت بلند اهداف به دستیابی چگونگی با ارتباط در یعنی باشد داشته را

 است. ودهب طرح قابل جدید وضعیت به موجود وضعیت از حرکت رابطه این در که نمایدمی بحث دارد

 

 استراتژیک تفکر

 ارشد مدیران که شودمی فراوان تاکید نکته این بر باشدروبرو می شگرفی پیشرفت با تکنولوژی که فعلی دنیای در

 تفکر شوند مجهز استراتژیک تفکر بنام مهمی و ساده ابزار به باید سازمان شدن کارآمد برای هاسازمان

 .شودشناخته می اجتماعی و اقتصادی مختلف هایعرصه در برنده گبر یک بعنوان که هاستمدت استراتژیک

 ریزیبرنامه دانست استراتژی معماری مهارت آنرا توانمی که است اندیشیدن خاص شیوه استراتژیک تفکر

 تسهیل همچنین و استراتژیک تفکر طریق از شده خلق هایاستراتژی سازی پیاده برای ابزاری نیز استراتژیک
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 تشخیص بر آن اساس که است نگرش طرز یک بلکه نیست برنامه یک استراتژی داندمی راتژیکاست تفکر

         انداز چشم سازمان برای استراتژیک تفکر قراردارد آن در نهفته منافع ساختن محقق و اصلی هایفرصت

 نمایند. اتخاذ ار صحیحی تصمیمات انداز چشم این راستای در تا نمایدمی کمک مدیران به و آفریندمی

 

  استراتژیک تفکر اهمیت

 مدیران دارند را آینده مشکالت با رویارویی برای آمادگی به نوعی پردازنداستراتژیک می تفکر به که مدیرانی

 دارند: توجه زیر به موارد استراتژیک تفکر از گیری بهره با ارشد

 رقابتی مزیت کسب جهت در سپس و بررسی باشد باید و هست که چنان آن را سازمان وضعیت ابتداء -

 نمایند. می نظر تجدید منابع از استفاده روش در آینده بازار در

 شانتصمیمات از حاصل هایهزینه و سود ریسک، که دهدمی را امکان این مدیران به استراتژیک تفکر -

 نمایند. ارزیابی را

  گوید.می پاسخ گرددمی مطرح ژیکاسترات ریزیبرنامه هنگام در که سئواالتی به استراتژیک تفکر -

 دلخواه  مدل به استراتژیک ریزیبرنامه در یافته نظام و منطقی بصورت توانمی استراتژیک تفکر با -

 شوند. شگرفی بهبود به منجر توانندمی گاهی که مدلهایی یافت دست

 

  استراتژیک ریزیبرنامه در سازمان اهداف

 استراتژی عناصر شوندمی ناشی محیطی بررسی و ماموریت از که هستند تریمشخص هایخواسته اهداف

 منابع و زمان که باشدمی ضروری نکته این ذکر اهداف، با رابطه در رسندمی پایینتر اهداف به باالتر رده مدیریت

 یا ربازا سهم و دهی سود بین مصالحه رابطه این در و یابدمی بسیاری اهمیت اهداف بعدی اولویت و است محدود

 .آید بدست سازمانی اهداف مهمترین تا باشد روشن کامال باید سایر اهداف
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 استراتژیک ریزیبرنامه در سازان آینده اهداف تعیین نمودار

 

 ریزی استراتژیک:آموزش عالی و برنامه

وده و با آموزش عالی به طور اعم و دانشگاه به طور اخص مثل هر سازمان دیگری نیازمند برنامه استراتژیک ب

توجه به رسالت و کارکرد این نهاد پرارزش چه بسا تدوین برنامه استراتژیک این نهاد از سایر نهادها و سازمانها 

 تر باشد. مهم

استراتژیک تحت تأثیر مطالعات  ریزیهای مدیریت و برنامهدهد که مفاهیم و روشمتون آموزش عالی نشان می

ریزی ، به مفهوم برنامه4111تجارت بوده است. لیندستروم در سال  نظری و تجارب عملی در حیطه صنعت و

گیری آموزش عالی از دید استراتژیک پرداخت و ارتباط آن را با موقعیت، برنامه استراتژیک و موقعیت تصمیم

 ریزیامهبرن :کنندها از سه نوع برنامه استفاده میآگاروال نوشت که دانشگاه 4111مطالعه کرد و باالخره در سال 
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سال برای شناسایی  3تا  9های عملیاتی برای ها و اهداف کلی است، برنامهاستراتژیک ده ساله، که حاوی رسالت

 های ساالنه برای افق های کوتاه مدت. بندی معین و باالخره بودجهها و اهداف خاص با زمانطرح

ست که پویایی و پیچیدگی خاصی دارد؛ ریزی استراتژیک آموزش عالی، دانشگاه سیستم بازی ادر برنامه

گذارد؛ بنابراین شود و به سهم خود تاثیراتی را بر بیرون میکه تاثیراتی از بیرون متحمل میپویاست برای این

های روشن و موفقی برای ریزی استراتژیک الزم است امری مداوم باشد تا بتواند در برابر این تاثیرات مسیربرنامه

هایی دارد که بر فرهنگ دانشگاه تاثیر کند.از سوی دیگر دانشگاه سازمانی است پیچیده و ویژگیدانشگاه ترسیم 

 گذارد.می

ها متفاوت است. فرآیند هر یک نیازمند سفارشی نمودن برنامه ریزی استراتژیک در سطح دانشگاه، کالج و بخش

 های دانشگاه وجود دارد. تجانس در بخشمحیط خاص کالج و به یاد داشتن این نکته است که درجه باالی عدم 

گیرد. فرآیند ها صورت نمیها صرفاً بر اساس شناخت و تشخیص مدیران ارشد دانشگاهگیری در دانشگاهتصمیم

 گیری در اختیار مدیران ی مناسب و کارآیی برای تصمیمکند تا زمینهریزی استراتژیک کمک میبرنامه

 . گیرد رها و اموزش عالی قرادانشگاه
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 دانشگاهو عملیاتی  یبرنامه راهبرد تدوین یندفرآ

 را مختلفی وظایف اجزا و مدیریت که داشت نظر در باید آید می میان به راهبردی مدیریت از صحبت که زمانی

 به .گیرد قرار توجه مورد یکپارچه شکل به باید ابعاد این تمامی موفقیت، به تمایل صورت در که شودمی شامل

 تدوین ای شایسته راهبردهای و گرفته صورت راهبردی نگرش با گیری تصمیم سازمانی در اگر دیگر سخن

 حاکم راهبردی مدیریت سازمان این در که گفت توان نمی "نگیرد، مسلماً صورت خوبی به آن اجرای شود، ولی

ی و همچنین برنامه عملیاتی دانشگاه ریزی راهبردعناصر کلیدی برنامه ارائه ،فصل این از هدف لذا .است بوده

دانشگاه، از  یاتیعمل یو برنامه ها یاهداف راهبرد ینکالن و تدو یریجهت گ یینبه منظور تب. باشدمیچابهار 

 .بهره گرفته شده است یرز یندفرا

 
 چابهاردر دانشگاه  یبرنامه راهبرد یو اجرا ینتدو یندفرا

 
 

 

 

 

 

 



  (4144 - 4141طرح راهبردی دانشگاه بین المللی چابهار )

442 

 

 

 

 

 

 

ادامه  یا دایشیعلت پ ی،فلسفه وجود یا ماموریت

 یلدل ینو به هم کندیم یانسازمان را ب یاتح

  .رودیبه شمار م یرکن برنامه راهبرد ترینیاصل

 یبراساس بررس چابهاردانشگاه  یانیه ماموریتب

 یاستهایساستانی ) ی در سطوح ملی واسناد باالدست

ی، مقام معظم رهبر یابالغ «یعلم و فناور» یکل

گام دوم »در خصوص  یمقام معظم رهبر یانیهب

انداز  چشم یران، سندخطاب به ملت ا« انقالب

جامع  ، نقشه4141در افق  یرانا یاسالم یجمهور

پتانسیل و مصوبات منطقه و همچنین  کشور یعلم

 است. شده  یزیر( پیچابهارویزه اقتصادی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( دانشگاهی)فلسفه وجود یتمامور  

از  استان یدارو توسعه پا یانسان یهو مشارکت موثر در توسعه سرما دانش یمرزها گسترش

 یو اقتصاد صنعتی پژوهشگران، متخصصان و رهبران یندهنسل آ یتآموزش و ترب یقرط

 یازهاین ینتام یتبا اولو یننو هاییها و فناورعلوم، دانش یریعه و بکارگتوس یزو ن استان

 استان و بویژه منطقه اقتصادی چابهار یاساس
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 یاهیاصول پای محور یهاشارز

 یک یهاتیحاکم بر تمام فعال

اخذ  یسازمان هستند که مبنا

انجام اقدامات  یزمهم و ن یماتتصم

 یمات،تصم ینتحقق ا یالزم برا

 ریشه اصول که ین. اگیرندیقرار م

دارند، همچون  یقعم یدر باورها

سازمان عمل  یکخطوط راهنما در 

 یا یماتتصم ین،. بنابراکنندیم

 یادر تضاد  یدنبا یاقدامات راهبرد

قرار  یمحور یهاتناقض با ارزش

  . یرندگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاههای محوری ارزش

 باشد:یبند به آن میپاشته و باور دا یرز یمحور یهابه ارزش یقاًعم چابهار،دانشگاه 

  یعلم یفیتک 

 یاثربخش  

 نظم و انضباط 

 یدرون سازمان یهمبستگ 

 یاخالق مدار 

 یو پرسشگر یشیآزاد اند 
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 یرهایمختلف و مس یاندازها م، چشیمحور یهاشو ارز یتمامور یبر مبناو چهارچوب خطوط راهنما  در

 اساسبر بایدیم یندهمطلوب آ یرتصویا همان انداز سازمان وجود دارند. انتخاب چشم یتعال یبرا یمتفاوت

سازمان  یطحاکم بر مح یطشرا یزو ن یمحور هاییستگیها و شاضعف ها وتشامل قوخاص سازمان  هاییژگیو

قابل یرفرد و غه ب منحصر یسازمان هر اندازچشم یلدل ین. به همیردصورت گ یطیمح یدهایها و تهدتشامل فرص

 .است یدتقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یشگام در توسعه پ یدانشگاه)افق پنج ساله(،  4141چابهار در سال دانشگاه

ای  استان در آن ظرفیت توسعه ینباالترمنطقه ویژه اقتصادی چابهار، که 

 .قرار دارد خواهد شد

 و استادان،  یاندانشجو ینبا جذب و شکوفا کردن استعداد بهتردانشگاه  این

، استان پایدار و توسعه یانسان یه، توسعه سرمااستان یاساس یلدر حل مسا

 یآن موجب ارتقا یهاتیکه فعال یکند؛ به نحویم یفاا یانقش برجسته

کشورهای همسایه  و سطح کشوردر سطح  استانو افتخار  یعلم یتموقع

 .استاستان 

 یاز خودگردان کاملطور ه ببا توجه به ماهیت غیردولتی بودن دانشگاه  این 

 .برخوردار خواهد بود یاتیو استقالل عمل یمال

 دانشگاهچشم انداز )تصویر مطلوب آینده( 
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 دانشگاهسازی  یالملل نیب :الفهدف 

سطح استان و کشورهای همسایه اعتبار دانشگاه در  یشو افزا ینابع درآمدبر معالوه دانشگاه،  یسازیالمللنبی

دانش  یدتول یمختلف برا یهاگها و فرهنینهگرد هم آوردن افراد متفاوت از زم یبرا یقدرتمند ابزار ،استان

جذب حداقل بیش از این دانشگاه تا پایان برنامه بتواند نسبت به انجام شده،  یزیبا برنامه ر یمهست امیدوار است. ما

 درصد دانشجوی خارجی از کشورهای همسایه استان، اقدام الزم عملی انجام دهد. 34

 یالملل ینب هاییهمکار: 4 –الف  راهبرد

 دیگر ۀها، فرهنگ، دانش و تجربهیدگابا د ییبه دنبال آشنا یدانشگاه یالمللنیتعامات ب یتبا تقو دانشگاه

 راهبرد یناست. ا یو پژوهش یخود در موضوعات گوناگون علم یش و دستاوردهانگر یواکاو یزها و ندانشگاه

 :برنامه محقق خواهد شد یط یرز یهابا اقدام

  معتبر خارج از کشور یو پژوهش یبا موسسات آموزش عال یمشترک آموزش هایدوره یجادا 

 یالمللنیمشترک ب یهاهدور یبرگزار 

 لیبین المل مشترک یهاکنفرانس یبرگزار 

 همسایه( یکشورها یژهکشورها )به و یراز سا یخارج یدانشجو یرشپذ 

 در دانشگاه یلتحص یبرا ی همسایهممتاز کشورها یانفرصت به دانشجو هارائ 

  یقاتیو تحق یآموزش هایینهتبادل استاد و دانشجو در زم 

 همسایه یکشورها یهادانشگاه یمدرس برا تربیت 

 یندهاها و فرارساختیزتوانمندسازی : 2 – الف راهبرد

  راهبرد با  یناست. ا یالمللنبی یاعضا یزبانیم یبرا یندهاها و بهبود فراتیرساخز یتشدن، مستلزم تقو یالمللنبی

 :خواهد شد یگیریپ یرز یهاتیفعال

 ینالملل یب یها و قراردادهاشمار تفاهم نامه یشافزا 

 انییرایرغ یانو مقررات جذب دانشجو ینقوان یشفاف ساز 

 اهداف، راهبردها و اهداف عملیاتی
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 ها وحرکت به سمت یادگیری الکترونیکیمجازی شدن اکثر فعالیت 

 یالمللنیب یارهایمطابق مع یو فرهنگ ییدانشجو ی،ادار یهامها و نظاتیرساخز ۀتوسع 

 یالمللنیب یعلم یهافعال در شبکه یتعضو 

 مستندات دانشگاه ۀچندزبان یادو  ینو تدو یتسابو یتباند، تقو یپهنا یشافزا 

 یخارج یاناسکان استادان و دانشجو یبرا یالملل ینب یارهایمع یدارا یهاهخوابگا دایجا 

  بین المللیعلمی شخصیت های مهم از میزبانی دعوت و 

 یندانشگاه کارآفر سمتحرکت به هدف ب: 

شگاه با است. دان استان یازهایمناسب به ن ینانخود، به دنبال پرورش کارآفر یتموقع ارتقا یبرا چابهاردانشگاه 

 است.دانش را هموار نموده  یساز یتجار یرمس ینی،و کارآفر یمؤثر از نوآور یتحما

 یساز یو تجارسمت کارآفرینی  دانشگاه به یهاپژوهش یتهدا: 4 –ب راهبرد 

 یقاتتحق یجانتقال موفق نتا. روندیبه شمار م یمل ۀثروت و اقتدار و توسع یجادمهم در ا ضلعدو  یو فناور دانش

 :خواهد شد یعمل یرز یهابازار با اقدام به

  یو نوآور یپردازهیدتوان ا یشگرا با هدف افزا یتمأمور یادیبن یهاشپژوهگسترش 

 و خدمات ی،کشاورز یصنعت ۀجامع یازهایدانشگاه با ن یپژوهش یتظرف ینانطباق ب 

 ینپرداز و کارآفر یدها یانسان یۀپرورش سرما: 2 - ب راهبرد

 یرز یهاامر با اقدام ینا. داندیخود م یفوظا ینتر یاز اصل یکیتوانمند را  ینانپرورش کارآفر چابهار دانشگاه

 :یدبه انجام خواهد رس

 یکاربرد یهاتو مهار یتفکر انتقاد یت،بر خالق یدآموزش با تأک یفیبهبود ک 

 مختلف یهاهدر رشت ینیمربوط به کارآفر یآموزش ها ۀتوسع 

 یکارورز یهادوره یفیو ک یکم ۀتوسع 

 هاها و کارگاهبهبود کمی و کیفی آزمایشگاه 
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 دانشگاه یبه منابع درآمد یبخش تنوعهدف ج: 

 یها از پژوهش و فناور سهم درآمد یشبه سمت افزا یریگ جهت: 4 –راهبرد ج 

 دانشگاهشتر بی یمالدر راستای توانمندی به درآمدها،  یبخش عو تنو هاهینمناسب هز مدیریتدانشگاه چابهار با 

 :انجام خواهد شد یرز یهاممزبور اقدا راهبرد یدر راستاکند. حرکت می

 ارتباط با صنعت دفتر یقاز طر یپژوهش یهاب طرحذج 

 هانامه یانها از پاسازمان یماد یهامایتحدرآمد از محل  بکس 

 شدن  یمو سه یسازیتا تجار یسازاز نمونه یاندانش بن یهااز طرح حمایت یقدرآمد از طر بسک

 در سود آن

 یپژوهش یهاب طرحذدر ج یعلم تیأه یاعضا یشترب اهتمامو  یهمکار 

 هدف د: تقویت حوزه آموزش دانشگاه

 :انجام خواهد شد یرز ممزبور اقدا راهبرد یدر راستا

 های دکتری در جهت اصالح هرم دانشجوییایجاد دوره: 4 –راهبرد د 

 به تقاضا و نیاز منطقههای آموزشی با توجه ایجاد گروه -

 منطقه یازهایبر اساس ن یآموزش یدجد هایگروه یجادا :2 –راهبرد د 

 :انجام خواهد شد یرز ممزبور اقدا راهبرد یدر راستا

های آموزشی در مقطع ارشد )هنر، گردشگری، حسابداری، معماری، روانشناسی و جزا و ایجاد گروه -

 جرم شناسی(

 ایهای میان رشتهتوسعه رشته -

 های آموزشیارتقا محتوا و روش :3 –راهبرد د 

 :انجام خواهد شد یرز مزبور اقدام ی راهبرددر راستا

 های تقاضا محور(های آموزشی )رشتهبازنگری رشته 

 بازنگری سرفصل دروس 

 های آزمایشگاهی، عملی و کارگاهیافزایش آموزش 
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 ارتقا عملکرد مدیریت خدمات آموزشی: 1 –راهبرد د 

 :انجام خواهد شد یرز مزبور اقدام ی راهبردراستا در

 یاندانشجو یکردن کل خدمات آموزش یکیالکترون 

 - هانظارت بر حسن انجام کالس هایارتقاء شاخص 

 - یکردن امکانات آموزش یزهمدرن 

 - یادار یندهایاصالح ساختار و ارتقا فرا 

 - آموزش،  یع،ارتقاء و ترف یس،حق التدر) یآموزش افزاریو سخت افزارینرم یستمس یتوسعه و ارتقا

 التحصیالن(فارغ یشپا

  اصالح هرم اعضای هیات علمی :۱ –راهبرد د 

 :انجام خواهد شد یرز مزبور اقدام ی راهبرددر راستا

 ارتقا اعضای هیات علمی جذب اعضای هیات علمی در رشته های مورد نیاز -

  افزایش درآمد آموزشی دانشگاه :6 –راهبرد د 

 :انجام خواهد شد یرز مزبور اقدام ی راهبرددر راستا

افزایش جذب  رعایت حداقل تعداد دانشجو بر تشکیل کالس کنترل بر سقف واحدهای ارائه شده به اساتید

 ارشد نسبت به کارشناسیدانشجویان کارشناسی

 های جذب دانشجویان جدیدارتقا روش :7 –راهبرد د 

 :انجام خواهد شد یرز اممزبور اقد ی راهبرددر راستا

 تعریف بورسیه های مختلف برای دانشجویان غیرایرانی 

 اعطای تخفیفات در شهریه ثابت برای دانشجویان ایرانی 
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از اهداف مشخص و از آ نها خواسته شود تا  یکهر  یانمتولیا  یاهداف، الزم است متول یتاولو یینپس از تع

و  ییاجرا یهاشبخ یان،متولیا یو ارائه کنند. منظور از متول یهتحقق هدف مورد نظر ته یخود را برا یاتیبرنامه عمل

حوزه  یکها در برنامه یو اجرا یزیربرنامه یاستگذاری،س یفهدر دانشگاه هستند که وظ یاتیعمل یواحدها

 .مشخص را بر عهده دارند

 و فرهنگی دانشجویی، یآموزش

 )با توجه به ماهیت بین المللی دانشگاه( یدر تراز جهان یادینروزآمد و بن یهاارائه آموزش -

 (41مختلف )با توجه به همه گیری کوئید  یادگیریو  یاددهی یآموزش یها یوهش ارتقای -

)با توجه به  یدارو توجه به مباحث توسعه پا یارشته یانو م یاچند رشته ی،افرارشته یهابرنامه توسعه -

 نین آینده درخشان آن(و همچو ویژه چابهار منطقه بکر 

 یاندانشجو یاو اخالق حرفه ینیکارآفر ی،نوآور یت،سطح خالق یو ارتقا یشغل یهامهارت افزایش -

کارشناسان ارشد  ،یرانمد یبرا یتخصص یهاشآموز توسعههای آزاد در رابطه با ورود به بحث آموزش -

 شرکت ها و سازمان هاو کارگران 

 ویژه چابهاراستان و بویزه منطقه مسائل تحصیالت تکمیلی با  یهاهنامانیپا یانارتباط موثر م برقراری -

 ...(و یهاسکان، تغذ) یاندانشجو یتوسعه امکانات و بهبود خدمات رفاه -

 یاندانشجو یو روان یسطح سالمت جسم یارتقا -

 یامکانات ورزش یارتقا -

 یاو اخالق حرفه یفرهنگ ی،به اصول مذهب یاندانشجو یبندیسطح پا یشافزا -

 یو فرهنگ مل یخنسبت به تار یاندانشجو یآگاه یارتقا -

در  یمیو انجام کار ت ینوآور یت،فرهنگ خالق یجو ترو یاندانشجو یاجتماع یهاسطح مهارت یارتقا -

 یاندانشگاه یانم

 یاندانشگاه یاندر م یریپذتینشاط و مسئول یزه،انگ یشافزا -

 های عملیاتیبرنامه
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 ارتباط استاد با دانشجو یفیتک یارتقا -

 ... و یعلم یفوق برنامه انجمن ها یهاتیفعال یفیتک یارتقاتوسعه و  -

 ی و فناوریپژوهش

 های نوهای فناوری دانشگاه با استفاده از فناوریتقویت زیرساخت 

 بروز کردن کتابخانه و تقویت بخش منابع دیجیتال -افزایش دسترسی به منابع علمی 

 کیفیت آنهاپژوهشی دانشگاه و ارتقای کمیت و  -ایجاد مجالت علمی 

 پوشش اینترنت پرسرعت و وایرلس در محیط دانشگاه 

 )تقویت بودجه پژوهشی و اجرایی نمودن اعتبار پژوهشی)گرنت 

 ای بویژه در ارتباط با صنعت و جامعه های ملی و منطقهجذب بودجه از طریق طرح 

 ح شهرستان، استان و های مختلف در سطتر مراکز پژوهشی دانشگاه با ارگانتالش برای ارتباط گسترده

 کشور

 های تخصصی برپایی نمایشگاه 

 المللی ها و موسسات تحقیقاتی داخلی و بینامضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه 

  ها با توجه به نیاز منطقهایجاد مرکز رشد و مراکز پژوهشی یا پژوهشکده 

 های  و کاربردی و حمایت از یافتهترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی به انجام پژوهشهای با کیفیت باال

 پژوهشی، اختراعات و مالکیت فکر

 پژوهشی  -میزگردهای علمی ها وها، نشستهای ملی، سخنرانیها، کنگرهبرگزاری همایش 

 های معتبر های مطالعاتی و کنفرانسریزی جهت اعزام اعضاء هیأت علمی واجد شرایط به فرصتبرنامه

 المللیبین

 های الزم جهت توانمند کردن اعضای هیات علمی در زمینه پژوهشیهبرگزاری کارگا 

 های با کیفیت باال و کاربردی و حمایت از ترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی به انجام پژوهش     

 های پژوهشی، اختراعات و مالکیت فکریافته

 می ـ پژوهشی عل میزگردهای ها وها، نشستهای ملی، سخنرانیها، کنگرهبرگزاری همایش 
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  های معتبر های مطالعاتی و کنفرانسریزی جهت اعزام اعضاء هیأت علمی واجد شرایط به فرصتبرنامه

 المللی بین

 های الزم جهت توانمند کردن اعضای هیات علمی در زمینه پژوهشیبرگزاری کارگاه 

 هاگسترش شرکت های دانش بنیان دانشگاهی در جهت تسهیل تجاری سازی پژوهش 

 کاهش بروکراسی اداری و روان سازی فرآیندهای حمایتی از پژوهشگران 

 نظارت، ارزیابی و بازنگری مستمر سیستم در جهت تاکید بر فرایند محوربودن آن 

 اصالح ساختار اداری و دافزایش نیروهای همکار در حوزه پژوهش 

 استان یاو توسعه یکاربرد یادی،بن یهاپژوهشتمرکز بر   -

 منتخب یهاهو ارتباط با صنعت در حوز یپژوهش یهاتوسعه طرح  -

 یاهرشت نیاو م یاچندرشته ی،افرارشته یهاتوسعه پژوهش -

 یاناستادان، پژوهشگران و دانشجو یتوان پژوهش و نوآور یارتقا  -

 استانها و مسائل نامه نیاپا یانارتباط موثرتر م یبرقرار -

  و ارتباط با صنعت یپژوهش یهادر پروژه یعلم یئته یمشارکت اعضا یشافزا  -

 پژوهش در دانشگاه یریتپژوهش و مد یهاهیوش یرتقاا -

 در دانشگاه یقاتبرآمده از تحق یشیزا یاندانش بن شرکت یک ایجاد -

 یپژوهش یدستاوردها یساز یتجار یقاز طر ینیثروت آفر یشفزاا -

 یفکر یتثبت اختراعات و حفاظت از مالک یو ساز و کارها یندهابهبود فرآ -

 یالملل ینو ب یامنطقه یهایهمکار

 در دانشگاه یخارج یاندانشجو یفیو ک یکم یشافزا  -

 جهان یهادانشگاه یگرمشترک با د یهاهحجم پروژ یشافزا ها درسطح روابط با دانشگاه یارتقا  -

 یمحصوالت علم یگرد یدو ثبت اختراعات و تول یعلم یهاانتشار مقاالت، کتب و گزارش یشافزا  -

 جهانی هادانشگاه دیگر رک با استادان و محققانمشت

 جهان یهادانشگاه یگرمشترک با د یآموزش یهاتعداد دوره یشافزا  -
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 یزاستادان و محققان دانشگاه و ن یعلم یو سفرها یمطالعات یهافرصت یفیتک یتعداد و ارتقا یشافزا  -

 در دانشگاه یخارج محققان یفرصت مطالعات

  یالمللنیب یناستادان و محقق یان،دانشجو یعلم یسفرها یفیتک یاتعداد و ارتق یشافزا  -

 یهادانشگاه یگرو محققان د یدمشترک با اسات یدستاوردها و محصوالت علم یفیتتعداد و ک یشافزا  -

 جهان

 یکالبد امکانات

 در چهارچوب طرح جامع دانشگاه یزیکیف یتوسعه فضا  -

 یو پژوهش یشگاهیآزما ی،کارگاه ی،توسعه و بهبود امکانات آموزش  -

 هاو ساختمان یساتتاس یراتو تعم ینگهدار یهامیزو مکان یندهابهبود فرا  -

ساخت و  ی،در طراح یمنیسطح ا یو ارتقا یستز یطحفاظت از مح ی،مصرف انرژ یسازهینبه  -

 یساتها و تاسساختمان ینگهدار

 و ... رستوران، باشگاه مثل؛  یتوسعه امکانات رفاه -

 و ... سبز یفضا ی،نورپردازشامل؛ محوطه دانشگاه  یباسازیز  -

 نوآوری و رشد مرکزایجاد 

واحدهای فناور در توسعه فناوری و نوآوری و به تبع آن در ایجاد رونق اقتصادی و کارآفرینی نقش بسیار موثری 

ها در دوران شروع  های الزم برای کاهش خطرپذیری آن دارند. توسعه این واحدها در گرو ایجاد زیرساخت

 است.  (Incubator) واحدهای فناور ها، مراکز رشد ترین این زیرساخت باشد. یکی از مهم فعالیت خود می

رشد واحدهای فناور برای کارآفرینان و واحدهای فناوری که با تکیه بر علم، فناوری و نوآوری، دارای  مرکز

های ضروری و نیز خدمات و  های قابل تجاری شدن هستند، برای مدت زمان مشخص اطالعات و مشاوره ایده
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ها را برای حضور مستقل و موثر در عرصه کسب و  ها ارائه داده و آن تجهیزات مناسب برای رشد و ارتقای آن

 کند کار و صحنه فناوری کشور آماده می

انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران، بویژه رسیدن به جایگاه  دستیابی به آینده ترسیم شده در سند چشم

و کارآفرینی است. مرکز رشد  نخست علم و فناوری در منطقه، مستلزم نگرش صحیح به موضوع فناوری

گیری اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه و  با درک اهمیت شکل دانشگاه بین المللی چابهارواحدهای فناوری 

های مختلف در  ریزی مناسب در این حوزه تالش کرده است با تهیه و تصویب برنامه همچنین ضرورت برنامه

ای در جهت رشد و بالندگی واحدهای فناوری مستقر گام  توسعه های زمینه کارآفرینی، فناوری، نوآوری و برنامه

 :باشد بردارد. که این مهم شامل موارد زیر می

 های دانشگاه، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه در عرصه فناوری و  شناخت ظرفیت

 تبدیل دانایی به داراییو  کارآفرینی به منظور رونق اقتصادی کشور

  در  المللی چابهار بینترسیم و ارتقاء جایگاه مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه

 از منظر کارآفرینی و توسعه واحدهای فناور مستقرو منطقه کشور 

 های ماندگار در منطقهرسیدن به خودکفایی در زمینه کارآفرینی و ایجاد شرکت 

  به منظور رونق اقتصادی منطقهشناخت ظرفیت ها و فعاالن عرصه کسب و کار 

  ایجاد فضای الزم جهت رشد و گسترش واحدهای فناور و کمک به این واحدها جهت تولید و

 توسعه محصوالت و خدمات
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 منظور ایجاد   های فناوری به آموختگان دانشگاهی در زمینه بسترسازی جهت جذب دانش

 های شغلی فرصت

  تحقیقاتیبسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای 

 های نو سازی ایده ای موردنیاز در راستای تجاری ارائه خدمات آموزشی و مشاوره 

 های تحقیقاتی و محیط کسب و کارشتوسعه شبکه همکاری بین بخ 

 های دانش بنیان؛ گیری از ظرفیت مرکز جهت راه اندازی شرکتبهره 

       ها و با حضور دانشجویان، اساتید و  دانشگاهبا توجه به اینکه کسب و کارهای دانش بنیان بیشتر در 

های مهم کارآفرینی و فناوری، بسیار  گیرد، لزوم آشنا ساختن این افراد با حوزه التحصیالن شکل می فارغ

مهم است. الزم است که این افراد عالوه بر بکارگیری نوآوری و خالقیت در حوزه تخصصی خود، با 

اندازی و توسعه کسب و کار، اصول مذاکره و شرکت داری و  جیتال، راهمفاهیم اقتصادی، بازاریابی دی

      های مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه  نیز آشنا باشند. در همین راستا ماموریت پرورش خالقیت

 ها از جمله: ترین ماموریت باشد که مهم اندازی ترسیم شده می براساس چشم المللی چابهاربین

 از طریق ایجاد فضای استقرار برای  بین المللیهای کارآفرینانه در دانشگاه  حمایت از فرصت

 های نوپا در مرکز رشد، تأمین بودجه، آموزش عمومی و تخصصی، مربیگری، و اتصال به شرکت

 های فناوری منطقه ای اکوسیستم نوآوری

 آورانه از طریق ارائه های خصوصی در راستای توسعه محصوالت نو تشویق و ترغیب شرکت

 خدمات مادی و معنوی و هموارسازی همکاری با دانشگاه
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  ایجاد محیطی نوآورانه با جذب و حمایت از کارآفرینان دانشگاهی و برون دانشگاهی با تمرکز بر توسعه

سازی تحقیقات اعضای هیأت علمی و دانشجویان  فناوری و تجاری -محصوالت و خدمات علمی

 دانشگاه

 های آزادهای آموزشایجاد دوره

در  یمراکز آموزش عال یالنالتحص فارغ یژهاقشار مختلف جامعه بو یها، توانمند ساز مهم دانشگاه یفاز وظا یکی

 یها درخواست یاسخگوو پ یازهارفع ن ینو همچن یلیرشته تحص یکاربرد-یتخصص هایییتوانا یشافزا ینهزم

به  یتبه آنان است. لذا با عنا اربردیک یا حرفه یها کشور جهت ارائه آموزش ییاجرا یها سازمانها و دستگاه

 یها متنوع آموزش های یانو توسعه و تنوع جر یجادا ی،آموزش یرسم یستمموجود در س های یتظرف یتمحدود

 یهاآموزش»مهم در قالب  یناست که ا یضرور یدر دانشگاه امر یرسم یربه صورت غ یو تخصص یعموم

 .پذیرد یصورت م« آزاد

 ین. چنشود یکشور انجام م یمنابع انسان یو توان تخصص یبا هدف ارتقا سطح علم آزاد یهاآموزش

مناسب و با  یآموزش یزاتامکانات و تجه ینمجرب و همچن یروهایمشاوران ون ید،بر اسات یهبا تک ییها آموزش

 یتخصص یازو رفع ن ای هو حرف یتخصص یها ارائه آموزش یصنعت کشور، برا یواقع یازهایفتن ندر نظر گر

، لذا گردد یکشور بنا نهاده م یعها و صنا سازمان یرانو مد ینها، کارشناسان، متخصص دانش آموختگان دانشگاه

دارد تا بتواند به دانشگاه این  در آموزش آزاد یها دورههای بین المللی چابهار سعی در ایجاد و توسعه دانشگاه

 ذیل پاسخ دهد: د رامو

 یآموختگان مؤسسات آموزش عالدانش یبرا یلیو آموزش تکم یبازآموز 

 عالقه جامعهمورد و  یازآموزش مورد ن 

 بازار کار و صنعت یازمورد ن یکاربرد یآموزش تخصص 

 یردولتیو غ یدولت یآموزش ضمن خدمت کارکنان سازمانها 
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 نعتارتباط با ص

و ارتقاء  یلتسه یمرکز در راستا ین. اخواهد شد یاندازراهریاست دانشگاه از  یامجموعهیربه عنوان ز دفتر ینا

 یشصنعت و جامعه و افزا یازهایرفع ن یی،به خودکفا یلبا صنعت و جامعه به منظور ن یانارتباط دانشگاه

 خواهد داشت.جامعه گام بر اییازهن یدر راستا التحصیالن و فارغ یاندانشجو هاییتوانمند

مراکز و ارتباط با  یو فناور یعلم یارتقاء دستاوردهاتوان برای این دفتر متصور شد، ی که میماموریتمهمترین 

صنعت و  یازهاین ینهدانش در زم یهو بارور کردن بن یتتقو ییبه خودکفا یلبه منظور ناستان  یعصنااقتصادی و 

 یرانو مد یعلم یئتاعضا ه ینمشترک ب هاینشست یبرگزارن مهم از طریق استان خواهد بود که ای جامعه

 .استان میسر می باشد یو کشاورز یصنعت هایشهرک هاییرهمد هیاًت و...  و هاسازمان نمسئوال یع،صنا

 

 قابل پیاده سازی در دانشگاه اسنادباالدستی و پتانسیل محیطیبا  احصاء شده متناسبهای رشته

های عمده اقتصادی در منطقه آمایش سرزمین و آمایش آموزش عالی و با توجه به مزیت نسبی فعالیت با توجه به

های علم و فناوری  در آن واقع شده است و همچنین با توجه به اولویت سیستان و بلوچستانکشور که استان  1

المللی بین دانشگاهتواند در  می دار زیر های اولویتها و رشتهکشور براساس سند نقشه جامع علمی کشور، حوزه

 :قابل ارائه و اجرا باشدالمللی و بینملی استانی، با مأموریت چابهار 

 رشته ردیف رشته ردیف

 مدیریت بازرگانی 41  یاییدر  و مخابرات  یکالکترون  یمهندس 4

 مدیریت مالی 43 مهندسی معدن )گرایش اکتشاف معدن( 2

 حسابداری 41 خراج معدن(مهندسی معدن )گرایش است 9

 مدیریت بانکداری 41 های تجدیدپذیرمهندسی انرژی 1

 علوم و مهندسی آب 41 زراعت و اصالح نباتات یمهندس 3

 یمواد و متالوژ یمهندس 41 مهندسی دریا 1

 مهندسی حمل و نقل 24 فیزیک دریا 1

 مهندسی نفت و گاز 24 اقیانوس شناسی 1

 ایهسته سیمهند 22 مهندسی کشتی 1
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 دامپزشکی 29 حقوق بین الملل 44

 شیالت 21 حقوق تجارت 44

 بیمه 23 حقوق دریا 42

 انبارداری 21 گیاهان دارویی 49

 

 سازی در دانشگاههای احصاء شده متناسب با اسنادباالدستی و پتانسیل محیطی قابل پیادهدوره

المللی چابهار به شرح ذیل توسعه در دانشگاه بین جهت اخذ، ایجاد و های آزادآموزشهای مهمترین دوره

 عبارتند از:

 رشته ردیف رشته ردیف

 حسابداری 1 گیاهان دارویی 4

 مدیریت شهری 1 انبارداری 2

 باغبانی و زراعت 1 دامی معلو 9

 ینیکسب و کار با کارآفر یجادا 1 دامپزشکی 1

 کارآفرینی و نوآوری 44 شیالت 3

 

 نهاداتجمع بندی و پیش

وری و در هر کشوری مستلزم داشتن برنامه های جامعی است اای از علم، توسعه و فن الزمه موفقیت در هر زمینه

که همه ابعاد مسئله را در بر داشته باشد. در این راستا و در زمانی که کشورمان در موقعیت حساس ملی و بین 

ای برخوردار است. العادهاز اهمیت خارقنه ها مه زمیالمللی قرار گرفته است، داشتن برنامه ریزی جامع در ه

     گیرند برای داشتن توسعه پایدار در هر کشوری حیاتی محسوب ای که در اینجا مورد تحلیل قرار می حوزه

تالش فراوان شده  این بخشامکان پذیر نخواهد بود. در دانشگاه گردد و توسعه پایدار بدون توجه کافی به می

های بنیادی المللی چابهار که حاصل مطالعات و پزوهشفعالیت پیشنهادی دانشگاه بینهای حوزه بهاست تا 

 پرداخته شود. باشد، وآینده نگرانه در اسناد باالدستی می
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 ،9935 دولتی، مدیریت سازمان تهران، دیگران، و طوسی محمدعلی مدیریت، اصول دیگران؛ و هارولد کونتز، -

 .933ص اول، جلد سوم، چاپ

 ،390ص اول، چاپ ،9931 سمت، تهران، مدیریت، و سازمان مبانی علی؛ رضائیان . 

 ،اول، چاپ ،9935 بازرگانی، پژوهشهای و مطالعات موسسه تهران، مدیریت، ادوارد؛ فریمن، و جیمز استونر 
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  9981طرح امایش آموزش عالی 

  9915طرح آمایش آموزش عالی 

 برنامه راهبردی دانشگاه تهران 

 برنامه راهبردی دانشگاه شریف 

 )بیانات حضرت امام خمینی )ره 

 )بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی 

 9505ق انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران در افسند چشم 
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